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KRANJ

Sr-10000
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00477 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/02091/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EIDOS, podjetje za svetovalno,
propagandno in komercialno dejavnost,
Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: DRAŽGOŠKA UL. 3, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STOJANOVIČ ALEKSAN-

DER, ŠORLIJEVA 3, 4000 KRANJ, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 1.
1991; DOLENC HELENA, DRAŽGOŠKA 3,
4000 KRANJ, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 21. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10001
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00478 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/02097/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5480728
Firma: SLOP, podjetje za trgovino in

storitve, d.o.o., Godešič
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: GODEŠIČ 67, 4220 ŠKOFJA

LOKA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
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Ustanovitelji: KNIFIC MARKO, PODLU-
BNIK 160, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 1.
1991; KRČAR ALEKSANDER, GODEŠIČ
67, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10002
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00479 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/02106/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PROJEKT - GRADNJA, podjetje
za projektiranje, gradnjo, trgovino in inže-
niring, d.o.o., Stara Loka 71, Škofja Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: STARA LOKA 71, 4220 ŠKOF-
JA LOKA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAVNIKAR JOŽE, STARA

LOKA 71, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 1.
1991; DAGARIN MATEVŽ, HAFNERJEVO
NASELJE 8, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 1.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10003
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00480 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/02107/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ELEKTRA, d.o.o., Elektroinsta-
lacije, vzdrževanje in servisiranje Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: JEZERSKA CESTA 96, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: OGRIN STANISLAV, JE-

ZERSKA CESTA 96, 4000 KRANJ, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 1.
1991; AŽMAN NIKO, BRITOF 83, 4000
KRANJ, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 10. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10004
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00481 z dne 17. 2.
2000 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: KAPA COMMERZ INTERNATI-
ONAL, d.o.o. Podjetje za trgovino, pos-
redovanje in zastopanje, marketing, in-
ženiring in konzalting

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: MLAKARJEVA 12, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MELMER KAREL ALFRED,

HAUPTPLATZ 12, FROHNLEITEN, AVST-
RIJA, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 7. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10005
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00482 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/02113/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: M & M, Proizvodnja in trgovina
d.o.o. Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sodni register

Izbrisi
po 32. členu ZFPPod
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Sedež: ŠORLIJEVA 6, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARCINA MATJAŽ, ŠOR-

LIJEVA 6, 4000 KRANJ, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10006
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00483 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/02120/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5469147
Firma: S A B TRADING, trgovina na

drobno in debelo d.o.o. Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: CESTA 1. MAJA 53, 4000

KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: AŠANIN SVETISLAV, CES-

TA 1. MAJA 67, 4000 KRANJ, vložek:
2.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10007
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00484 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/02123/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GTI CLUB, podjetje za trgovi-
no, gostinstvo in turizem ter domačo
obrt, d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: C. 1. MAJA 65, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HUDOBIVNIK LJUBA, C.

1. MAJA 65, 4000 KRANJ, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni

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

Sr-10008
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00485 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/02132/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: OBROK, d.o.o., podjetje za go-
stinstvo in turizem, Todraž 1, Gorenja
vas

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TODRAŽ 1, 4224 GORENJA
VAS

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOGATAJ JANEZ, POLJA-

NE 50, 4223 POLJANE, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10009
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00486 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/02134/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LESKA, podjetje za gozdarstvo
in lesarsko dejavnost, d.o.o., Titova 94,
Jesenice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TITOVA 94, 4270 JESENICE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FENZ ANDREJ, TITOVA

94, 4270 JESENICE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 10. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10010
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00487 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/02140/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TEHNEX, podjetje za trgovanje
in zastopanje, d.o.o., Britof 108, Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BRITOF 108, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽAGAR JOŽE, BRITOF

108, 4000 KRANJ, vložek: 1.600,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 16. 1. 1991; ŽAGAR
JANA, BRITOF 108, 4000 KRANJ, vložek:
400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 1.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10011
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00488 z dne 17. 2.
2000 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: KRIZANTEMA, pogrebno pod-
jetje, d.o.o., Hotemaže

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: HOTEMAŽE 15, 4205 PRED-
DVOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: OMEJC ROMAN, SRED-

NJA VAS 49, 4208 ŠENČUR, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 2.
1991; ŠPENKO DARKO, HOTEMAŽE 15,
4205 PREDDVOR, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 11. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10012
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00489 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/02149/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PRESTIGE, trgovina in storitve
Tržič, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BISTRICA 7, 4290 TRŽIČ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAVCAR MIRJANA, BI-

STRICA 7, 4290 TRŽIČ, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10013
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00490 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/02151/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: UREVC, d.o.o., Zg. Gorje, pod-
jetje za gostinstvo, turizem in trgovino

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ZG. GORJE 66 A, 4247 ZGO-
RNJE GORJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: UREVC STANISLAV, ZG.

GORJE 66 A, 4247 ZGORNJE GORJE,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
14. 1. 1991; BANKO FRANČIŠKA, SP.
GORJE 10, 4247 ZGORNJE GORJE, vlo-
žek: 1.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10014
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00491 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/02153/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BOROVC-KALAN, podjetje z le-
som na drobno in debelo, d.o.o. Sovo-
denj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: LANIŠE 8, 4225 SOVODENJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KALAN IRENA, LANIŠE 8,

4225 SOVODENJ, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10015
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00493 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/02164/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RAKI, trgovina, turizem uvoz,
izvoz in zastopstva, d.o.o., Partizanska
11, Bled

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PARTIZANSKA 11, 4260 BLED
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAKUŠ MIRKO, MENCIN-

GERJEVA 24, 4264 BOHINJSKA BISTRI-
CA, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10016
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00494 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/02165/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: OBNOVA, podjetje za proizvo-
dnjo, trgovino, storitve, transport in za-
stopanje Retnje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: RETNJE 45, 4294 KRIŽE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽEPIČ BOJAN, RETNJE

45, 4294 KRIŽE, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10017
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00495 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/02166/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TRUZ, Podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Tržič

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BEČANOVA ULICA 1, 4290
TRŽIČ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: UZAR BOŠTJAN, BEČA-

NOVA ULICA 1, 4290 TRŽIČ, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10018
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00496 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/02173/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: K ŠPORT TRADE, trgovsko pod-
jetje d.o.o. Križe, Vrtna ulica 25

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: VRTNA ULICA 25, 4294 KRI-
ŽE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZUPAN SIMONA, CESTA

JLA 26, 4290 TRŽIČ, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10019
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00497 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/02174/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5480884
Firma: CAJNAR, Podjetje za storitve

in trgovino, d.o.o., Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: ŠKOFJELOŠKA C. 37, 4000

KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HAFNER MARIJA, ŠKOF-

JELOŠKA C. 35, 4000 KRANJ, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 12.
1990; HAFNER BOJAN, ŠKOFJELOŠKA
C. 35, 4000 KRANJ, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
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navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10020
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00498 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/02177/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BEVI, Prevajanje in lektorira-
nje d.o.o. Žiri, Levstikova 28

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: LEVSTIKOVA 28, 4226 ŽIRI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIŠLAR VIDA, LEVSTIKO-

VA 28, 4226 ŽIRI, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 23. 11. 1990; PIŠLAR
BETKA, LEVSTIKOVA 28, 4226 ŽIRI, vlo-
žek: 1.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10021
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00499 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/02178/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: POLYSPORT, organizacija za
šport d.o.o. Račeva 1, Žiri

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: RAČEVA 1, 4226 ŽIRI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POLJANŠEK JANEZ, PO-

LJE 37, 4226 ŽIRI, vložek: 2.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10022
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00500 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/02180/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RIMA, Podjetje za prodajo sto-
ritve in marketing d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TRIGLAVSKA ULICA 6, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KALAN FRANC, TRIGLAV-

SKA ULICA 6, 4000 KRANJ, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10023
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00501 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/02192/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GOBI, podjetje za gostinstvo in
razvedrilo, Škofja Loka, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PUŠTAL 60, 4220 ŠKOFJA
LOKA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOBAV UROŠ, KOGOJE-

VA 8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10024
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00502 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/02193/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MEGA-Z, Podjetje za organiza-
cijo in svetovanje Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KIDRIČEVA 30, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POŠTRAK JANEZ, KIDRI-

ČEVA 30, 4000 KRANJ, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10025
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00503 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/02196/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FUŽINE, Trgovsko podjetje Je-
zersko, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ZG. KOKRA 74, 4206 ZGOR-
NJE JEZERSKO

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PESTOTNIK JOŽICA, KO-

KRA 65, 4206 ZG. JEZERSKO, vložek:
2.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10026
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00504 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/02197/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ŽEPEK, Trgovsko podjetje Kra-
nj d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KIDRIČEVA CESTA 14, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 4.000,00 Sit
Ustanovitelji: BREZNIK MATJAŽ, KIDRI-

ČEVA CESTA 14, 4000 KRANJ, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 2.
1991; BUKOVAC DAVID, TUGA VIDMARJA
4, 4000 KRANJ, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe 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. 20-21 / 8. 3. 2000 / Stran 1657

Sr-10027
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00505 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/02206/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5490502
Firma: ELEKTROMEHANIKA GRADI-

ŠAR MARKO, d.o.o. Zvirče 47, Tržič
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: ZVIRČE 47, 4290 TRŽIČ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRADIŠAR MARKO, ZVIR-

ČE 47, 4290 TRŽIČ, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 26. 12. 1990; GRA-
DIŠAR NEVENKA, ZVIRČE 47, 4290 TR-
ŽIČ, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 26. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10029
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00506 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/02207/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BELI, Trgovina-turizem, gostin-
stvo d.o.o Kranj Veljka Vlahoviča 7

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: VELJKA VLAHOVIČA 7, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽIVULOVIČ JASMINA, VE-

LJKA VLAHOVIČA 7, 4000 KRANJ, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 31. 8.
1990; ŽIVULOVIČ MIODRAG, VELJKA VLA-
HOVIČA 7, 4000 KRANJ, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 31. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10030
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00507 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/02208/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: S.A.L.E, podjetje za proizvod-
njo, servisno, storitveno in trgovsko de-
javnost, d.o.o., Radovljica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: CANKARJEVA 60, 4240 RA-
DOVLJICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VALJAVEC JURIJ, GRAD-

NIKOVA 75, 4240 RADOVLJICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 10.
1990; GORIŠEK DUŠAN, ST. ŽAGARJA
11, 4240 RADOVLJICA, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10031
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00508 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/02209/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FARMA-VITA, Trgovina, Škofja
Loka, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SPODNJI TRG 8, 4220 ŠKOF-
JA LOKA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRIMOŽIČ-TAVČAR JAN-

KA, SPODNJI TRG 8, 4220 ŠKOFJA LOKA,
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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10032
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00509 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/02225/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CELES, Lesno podjetje - proiz-
vodno storitveno podjetje Duplje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ZADRAGA 16, 4203 DUPLJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JELAR VIKTOR, ZADRAGA

16, 4203 DUPLJE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 20. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka

32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10033
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00510 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/02229/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BOGATAJ BIRO, podjetje za tr-
govino, turizem, gradbeništvo in ostale
storitve, d.o.o. Škofjeloška cesta 44,
Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ŠKOFJELOŠKA CESTA 44,
4000 KRANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOGATAJ MIRJANA, ŠKO-

FJELOŠKA CESTA 44, 4000 KRANJ, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
31. 12. 1990; BOGATAJ A. SLAVKO, ŠKO-
FJELOŠKA CESTA 44, 4000 KRANJ, vlo-
žek: 1.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10035
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00511 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/02230/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: POLSANDER, trgovsko podjet-
je d.o.o. Kranj, Lojzeta Hrovata 9

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: LOJZETA HROVATA 9, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POLJAK MOJCA, LOJZETA

HROVATA 9, 4000 KRANJ, vložek: 2.000,00
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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe 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-10036
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00512 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/02240/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LASTOVKA, d.o.o., Podjetje za
trgovsko dejavnost, Škofja Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PUŠTAL 145 A, 4220 ŠKOF-
JA LOKA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TAVČAR DAVOR, PUŠTAL

33, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek: 200,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 1. 1991; OV-
SENEK JASMINA, PUŠTAL 145 A, 4220
ŠKOFJA LOKA, vložek: 900,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 21. 1. 1991; OVSENEK
UROŠ, PUŠTAL 145 A, 4220 ŠKOFJA
LOKA, vložek: 900,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 21. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10037

OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2000/00516 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/02245/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PITURI, slikopleskarsko in tr-
govinsko podjetje Grabče 9, Zg. Gorje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GRABČE 9, 4247 ZGORNJE
GORJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KIKELJ IVAN, GRABČE 9,

4247 ZGORNJE GORJE, vložek: 500,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 1. 1991; JA-
KOPIČ PAVEL, KRNICA 49, 4247 ZGOR-
NJE GORJE, vložek: 500,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 15. 1. 1991; MANDELJC BRA-
NKO, SPODNJE GORJE 80 C, 4247 ZGO-
RNJE GORJE, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 1. 1991; SKALIČ
TOMO, ZGORNJE GORJE 85, 4247 ZGO-
RNJE GORJE, vložek: 500,00 Sit, ne  od-
govarja, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10038
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00518 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/02251/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FA-DE, d.o.o., Podjetje za iz-
voz, uvoz, zastopanje tujih firm, gostin-
stvo-turizem in trgovino, Vrečkova 6,
Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: VREČKOVA 6, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MUJABAŠIČ FATA, VREČ-

KOVA 6, 4000 KRANJ, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 12. 1990;
NIŠIČ DENISA, GORENJSKEGA ODREDA
18, 4000 KRANJ, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 26. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10039
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00519 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/02253/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BAMBINO, trgovina in komisij-
ska trgovina Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: HUJE 17/B, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROBEK BOGOMILA, HUJE

17 B, 4000 KRANJ, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 4. 9. 1990; ZUPAN
ALMIRA, GOLNIK 58, 4204 GOLNIK, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
4. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10040
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00520 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/02255/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RAJ, športni, rekreacijski in izo-
braževalni center Blejska Dobrava,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BLEJSKA DOBRAVA 160,
4273 BLEJSKA DOBRAVA

Osnovni kapital: 2.030,00 Sit
Ustanovitelji: MOL CHRISTIAN PAULUS

JOHANNES, BLEJSKA DOBRAVA 160,
4273 BLEJSKA DOBRAVA, vložek:
2.030,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10041
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00521 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/02260/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ROTOR, podjetje za servisira-
nje in izdelavo finomehaničnih izdelkov
in trgovino Kranj d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: LIKOZARJEVA 5, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROTAR MARIJA, UL. 1. AV-

GUSTA 1, 4000 KRANJ, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10042
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00522 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/02261/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EJ’GA, podjetje za organizaci-
jo, trgovino in turizem Jesenice, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: VIKTORJA KEJŽARJA 25 A,
4270 JESENICE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOŠIR KLEMEN, VIKTOR-

JA KEJŽARJA 25 A, 4270 JESENICE, vlo-
žek: 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-
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ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10043
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00523 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/02264/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5880467
Firma: PAV, proizvodnjo in trgovsko

podjetje, d.o.o., Ljubno 11, Podnart
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: LJUBNO 11, 4244 PODNART
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAVLIČ ANAMARIJA, LJU-

BNO 11, 4244 PODNART, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10044
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00524 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/02274/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PRIJATELJ, Trgovsko podjet-
je, Žiganja vas, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ŽIGANJA VAS 48, 4203 DUP-
LJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HRIBAR VIDA, ŽIGANJA

VAS 48, 4203 DUPLJE, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10045
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00525 z dne 18. 2.

2000 pod št. vložka 1/02275/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TRIBINK, trgovsko turistično
podjetje, Tržič Virje 18 d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: VIRJE 18, 4290 TRŽIČ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOŠKOVIĆ BRANKO, D.

KOTUROVIČA 23, BEOGRAD, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 1.
1991; KRAMAR BARBARA, VIRJE 18,
4290 TRŽIČ, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10046
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00526 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/02279/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KONC - MAZIVA, ZASEBNA
DRUŽBA ZA SERVISNE STOR.PRI upora-
bi maziv, trg.na debelo in drobno z neži-
vil. proizv., posred., in zastop.v prom.bla-
ga in stor.pro gramoza in peska, pro-
iz.prediz.grad.el.Kranj, d.o.o

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: VISOKO 90 A, 4208 ŠENČUR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KONC JANEZ, VISOKO 90

A, 4208 ŠENČUR, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10047
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00527 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/02281/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TRITON, trgovsko podjetje,
d.o.o. Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KOVAČIČEVA 10, 4000 KRANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BASLER DARJA, KOVAČI-

ČEVA UL. 10, 4000 KRANJ, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10048
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00528 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/02290/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: IZIK, d.o.o. Podjetje za trgovi-
no, inženiring, proizvodnjo in zastopa-
nje, Smledniška 73, Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SMLEDNIŠKA 73, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZORMAN IRENA, SMLED-

NIŠKA 73, 4000 KRANJ, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10049
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00529 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/02292/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FITT, podjetje za turizem, go-
stinstvo, proizvodnjo in trgovino Radov-
ljica d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GRADNIKOVA 2, 4240 RADO-
VLJICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FILIPIČ JANEZ, GRADNI-

KOVA 2, 4240 RADOVLJICA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 3.
1991; FILIPIČ PETRA, GRADNIKOVA 2,
4240 RADOVLJICA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 20. 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
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navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10050
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00530 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/02293/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BOHINJ INTERNATIONAL, turi-
stično hotelirsko podjetje d.o.o. Ribčev
laz 63, Bohinjsko jezero

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: RIBČEV LAZ 63, 4265 BOHI-
NJSKO JEZERO

Osnovni kapital: 199.737,60 Sit
Ustanovitelji: VAHČIČ ALEŠ, DERGO-

MAŠKA 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
5.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 1.
1991; KAPPA SERVICE, HOTEL POVIZ,
SELLA NEVEA, CHIUSAFORTE 33, 100
UDINE, ITALIJA, vložek: 79.746,80 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 1. 1991; MIC BOHI-
NJ, RIBČEV LAZ 63, 4265 BOHINJSKO
JEZERO, vložek: 10.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 20. 1. 1991; PIC GEA COL-
LEGE, D.O.O., RIBČEV LAZ 63, 4265 BO-
HINJSKO JEZERO, vložek: 60.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 20. 1. 1991; LOKAR
ALEŠ, VIA BERNARDINIS 91 D, UDINE,
ITALIJA, vložek: 9.990,80 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 20. 1. 1991; ANDERLIČ
TONE, TOPNIŠKA 45, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 10.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 20. 1. 1991; KOKOT ANDREJ, STA-
NETA ŽAGARJA 37, 4240 RADOVLJICA,
vložek: 5.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 1. 1991; JUHART MIHA, KOSOVELO-
VA 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
5.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 1.
1991; PUHARIČ KREŠIMIR, TREBINJSKA
5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 5.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 20. 1. 1991; PŠENI-
ČNY VILJEM, UL. GUBČEVE BRIGADE 41,
1000 LJUBLJANA, vložek: 5.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 20. 1. 1991; TAJNI-
KAR MAKS, DERGOMAŠKA 9, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 5.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10051
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00531 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/02298/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BAMA, d.o.o. podjetje za proiz-
vodnjo, trgovino, zastopstvo, turizem in
gostinstvo Bled

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ALPSKA 7, 4260 BLED
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BREŠČAK MARJETA, AL-

PSKA 7, 4260 BLED, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10052
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00532 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/02303/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KODA-SPAAR, Podjetje za trže-
nje d.o.o. Žiri, Loška c. 17

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: LOŠKA C. 17, 4226 ŽIRI
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MEŽNARIČ MARJAN, LI-

KOZARJEVA 27, 4000 KRANJ, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10053
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00533 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/02306/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LADAK, trgovina, proizvodnja,
zastopanje in marketing, d.o.o., Škofja
Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: RETEČE 130, 4220 ŠKOFJA
LOKA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JEKE LADO, RETEČE

130, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 3.
1991; JEKE DARJA, RETEČE 130, 4220

ŠKOFJA LOKA, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 26. 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10054
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00534 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/02314/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5515114
Firma: EUROIMPEX, eksport, import,

zastopstva, d.o.o. Kranj, Župančičeva 20
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: ŽUPANČIČEVA 20, 4000

KRANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLEMENČIČ BOJAN, ŽU-

PANČIČEVA 20, 4000 KRANJ, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10055
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00535 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/02315/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AJA, Trgovina z gostinsko op-
remo, d.o.o., Kranj, Šorlijeva 39

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ŠORLIJEVA 39, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAKIČ DAMIR, ŠORLIJEVA

39, 4000 KRANJ, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 22. 3. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-10056
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00536 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/02316/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5512727
Firma: VIDA, Podjetje za trgovino in

posredovanje d.o.o., Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: VALJAVČEVA 29, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 8.200,00 Sit
Ustanovitelji: ŽIVKOVIČ VIDOSAVA,

PODVASCA 7, 4290 TRŽIČ, vložek:
8.200,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10057
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00537 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/02317/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: POSOD’M, podjetje za zastopa-
nje in posredovanje, d.o.o., Radovljica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: CANKARJEVA 30, 4240 RA-
DOVLJICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠVEGELJ SONJA, PRED-

DVOR 131, 4205 PREDDVOR, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 1.
1991; ŠVEGELJ JURIJ, LJUBNO 28, 4244
PODNART, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10058
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00538 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/02321/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: K & N, proizvodno, trgovsko in
storitveno podjetje d.o.o. Naklo, Mede-
tova 32

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: MEDETOVA 32, 4202 NAKLO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOVAK VLADO, MEDETO-

VA 32, 4202 NAKLO, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 5. 4. 1991; KILLER
ALFRED, UL. NARODNE ZAŠČITE 15,
1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 5. 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10059
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00539 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/02326/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MA-FI, trgovsko, gostinsko in
turistično podjetje, d.o.o. Spodnji trg 25,
Škofja Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SPODNJI TRG 25, 4220 ŠKO-
FJA LOKA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FINŽGAR MATEJ, SPOD-

NJI TRG 25, 4220 ŠKOFJA LOKA, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10060
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00540 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/02327/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: P + P, d.o.o., Podkoren, podje-
tje za proizvodnjo, trgovino in turizem,
Podkoren 18 a, Kranjska gora

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PODKOREN 18 A, 4280 KRA-
NJSKA GORA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETERNEL ALEKSANDER,

PODKOREN 18 A, 4280 KRANJSKA
GORA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 17. 1. 1991; PETERNEL DAMJA-

NA, PODKOREN 18 A, 4280 KRANJSKA
GORA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10061
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00541 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/02328/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PROZIT, podjetje za proizvod-
njo, zastopstva, inženiring in trgovino
d.o.o., Tržič

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BISTRICA 19, 4290 TRŽIČ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠARABON IRENA, BISTRI-

CA 19, 4290 TRŽIČ, vložek: 2.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10062
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00542 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/02329/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MBX, d.o.o. Podjetje za storit-
ve zabavnih parkov, trgovino in gostinst-
vo, Breg 114, Žirovnica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BREG 114, 4274 ŽIROVNICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NEMEČEK BOJAN, ZGO-

RNJE BITNJE 278, 4209 ŽABNICA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
24. 1. 1991; LANGUS MATEJA, BREG
114, 4274 ŽIROVNICA, vložek: 1.000,00
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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
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spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10063
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00543 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/02334/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5580838
Firma: DUAL, trgovina in storitvene

dejavnosti, Kranj, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: CESTA STANETA ŽAGARJA

39, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: EXPLEO G & A, KRANJ,

D.O.O., CESTA STANETA ŽAGARJA 39,
4000 KRANJ, vložek: 2.000,00 Sit, ne  od-
govarja, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10065
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00544 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/02338/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: STRIPY, turizem in družbene
dejavnosti, Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: CESTA STANETA ŽAGARJA
39, 4000 KRANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRIMS ANDREJ, CESTA

STANETA ŽAGARJA 39, 4000 KRANJ, vlo-
žek: 1.100,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 2. 1991; KUHAR MOJCA, NA KALU
13, 4202 NAKLO, vložek: 900,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10068
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00546 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/02345/00 vpisalo v

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

Firma: AURUM, Podjetje za raziskavo,
razvoj, produkcijo in prodajo izdelkov
domače in umetne obrti, d.o.o., Begunje
na Gorenjskem

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: DVORSKA VAS 36, 4275 BE-
GUNJE NA GORENJSKEM

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: URH EMIL MILAN, JEZER-

CI 19, 4283 GOZD MARTULJEK, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10070
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00547 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/02348/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MRAK, Trgovsko podjetje,
d.o.o., Hrastje 198, Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: HRASTJE 198, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MRAK JANKO, HRASTJE

198, 4000 KRANJ, vložek: 1.980,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 8. 2. 1991; GROHAR
HENRIK, PODREČA 30, 4211 MAVČIČE,
vložek: 20,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
8. 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10072
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00548 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/02351/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TEKTON, Trgovsko podjetje za
grosistično in detajlistično prodajo pro-
izvodov ter dostavo na dom d.o.o. Pod-
lubnik 77 Škofja Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PODLUBNIK 77, 4220 ŠKOF-
JA LOKA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KONČAN PETER, PODLU-

BNIK 77, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 12.
1990; CINBALJEVIČ DRAGO, PLEŠIČEVA
3, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10074
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00549 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/02352/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: IZKOP, Gradbeništvo in trgovi-
na d.o.o. Žiri

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ŽIROVSKI VRH 36, 4226 ŽIRI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETROVČIČ JOŽE, ŽIRO-

VSKI VRH 36, 4226 ŽIRI, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10076
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00550 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/02354/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: HERC PROJEKT, Podjetje za
trgovino in storitve, Škofja Loka, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SPODNJI TRG 2, 4220 ŠKOF-
JA LOKA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SANDIČ BOŽIDAR, PARTI-

ZANSKA 46, 4220 ŠKOFJA LOKA, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
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navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10078
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00551 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/02367/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5515033
Firma: STUDIO PAV, podjetje za desi-

gn, fotografijo in razmnoževanje Kranj,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: CESTA 1. MAJA 5, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SONC VESNA, UL. JANE-

ZA PUHARJA 10, 4000 KRANJ, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 5.
1991; BERTONCELJ SANDI, SMLEDNI-
ŠKA C. 69, 4000 KRANJ, vložek: 4.000,00
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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10080
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00552 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/02368/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5497957
Firma: DPS, proizvodnja, trgovina in

storitve d.o.o. Gorenja vas
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: GORENJA VAS 241, 4224 GO-

RENJA VAS
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SAVIČ MILAN, GORENJA

VAS 241, 4224 GORENJA VAS, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 4.
1991; SAVIČ ANICA, GORENJA VAS 241,
4224 GORENJA VAS, vložek: 4.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita

pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10082
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00553 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/02369/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EBJ-BEVC, podjetje za projek-
tiranje, servis in trgovino, d.o.o. Podnart

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: POSAVEC 46, 4244 PODNART
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BEVC JOŽE, POSAVEC

46, 4244 PODNART, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10084
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00554 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/02375/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TRGO KEKEC, trgovsko podje-
tje, d.o.o. Gorenja vas 92, Gorenja vas

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GORENJA VAS 92, 4224 GO-
RENJA VAS

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIKLAVČIČ VINKO, DELA-

VSKA 2, 4226 ŽIRI, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 11. 3. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10086
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00555 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/02377/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PIPI, Vrtanje in miniranje d.o.o.
Škofja Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: FRANKOVO NASELJE 165,
4220 ŠKOFJA LOKA

Osnovni kapital: 9.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIPERČIĆ LISJEN, FRAN-

KOVO NASELJE 165, 4220 ŠKOFJA
LOKA, vložek: 3.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 10. 6. 1991; POPOVIĆ ZORAN,
FRANKOVO NASELJE 163, 4220 ŠKOFJA
LOKA, vložek: 3.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 10. 6. 1991; GRABRIJAN MARJAN,
FRANKOVO NASELJE 45, 4220 ŠKOFJA
LOKA, vložek: 3.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 10. 6. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10088
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00556 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/02383/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: B & K, trgovina z neživilskimi
proizvodi na debelo, d.o.o., Škofja Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: HAFNARJEVO NASELJE 25,
4220 ŠKOFJA LOKA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BUDEN BOJAN, HAFNER-

JEVO NASELJE 25, 4220 ŠKOFJA LOKA,
vložek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10090
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00557 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/02388/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PROCONT, Inženiring d.o.o.
Kranj, Šempetrska 39/A

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ŠEMPETRSKA 39/A, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LANGUS ANA MARIJA, ŠE-

MPETRSKA 39 A, 4000 KRANJ, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 12.
1990; LANGUS DANIJEL, ŠEMPETRSKA
39 A, 4000 KRANJ, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 14. 12. 1990.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10092
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00558 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/02390/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FORTUNA & EJ, trgovina, sto-
ritve in servis Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: STRITARJEVA 4, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FORTUNA MATEVŽ, STRI-

TARJEVA 4, 4000 KRANJ, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 5.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10094
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00559 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/02391/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RANDY, Podjetje za gostinstvo,
trgovino in storitve, d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: POT ZA KRAJEM 9, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠPENDAL MILAN, ML.,

POT ZA KRAJEM 9, 4000 KRANJ, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 3.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10096
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00560 z dne 21. 2.

2000 pod št. vložka 1/02398/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AVTO ŠOLA VIKTOR, usposab-
ljanje voznikov motornih vozil, Kranj,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: CESTA 1. MAJA 3, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: WEISS VIKTOR, C. 1.

MAJA 3, 4000 KRANJ, vložek: 8.000,00
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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10098
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00561 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/02400/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CM, consulting, engineering,
d.o.o., Bled

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ŽELEŠKA 3, 4260 BLED
Osnovni kapital: 13.000,00 Sit
Ustanovitelji: SUŠNIK JANKO, ŽELEŠKA

3, 4260 BLED, ne  odgovarja, vstop: 21. 5.
1991; SUŠNIK MARIJA, ŽELEŠKA 3, 4260
BLED, vložek: 13.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10100
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00562 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/02402/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5503728
Firma: SPODNJI CELAR, kmetijsko,

storitveno, trgovsko in posredniško pod-
jetje Jezersko, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ZG. KOKRA 57, 4206 ZGOR-
NJE JEZERSKO

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAPLOTNIK PETER, ZGO-

RNJA KOKRA 57, 4206 ZGORNJE JEZE-
RSKO, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 20. 5. 1991; POVŠE GABRIJEL, TA-
BOR 9, 1230 DOMŽALE, vložek: 4.000,00
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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10102
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00563 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/02403/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5513880
Firma: URAN, Trgovina in storitve,

Škofja Loka, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: PODLUBNIK 155, 4220 ŠKOF-

JA LOKA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LJEVAR FRANJO, PODLU-

BNIK 155, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 3.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10104
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00564 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/02410/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VILA MOJ MIR, garni hotel, in-
ženiring in trgovina Bled, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: LJUBLJANSKA C. 12, 4260
BLED

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PUNGERŠEK FERDINA-

ND, ŠKOFJELOŠKA C. 1, 4000 KRANJ,
vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
18. 4. 1991; PUNGERŠEK FLORJANA,
ŠKOFJELOŠKA C. 1, 4000 KRANJ, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
18. 4. 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10106
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00565 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/02413/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CITAM, gradbeno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Lesce, Alpska 15

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ALPSKA 15, 4248 LESCE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAH MOJCA, ALPSKA 15,

4248 LESCE, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 4. 9. 1990; LAH RADO, AL-
PSKA 15, 4248 LESCE, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10108
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00566 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/02417/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5501989
Firma: MIDEA, Podjetje za trgovino in

storitve, d.o.o., Žiri
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: NOVOVAŠKA CESTA 5, 4226

ŽIRI
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MOHORIČ BORIS, NOVO-

VAŠKA C. 5, 4226 ŽIRI, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 5. 1991; MO-
HORIČ TATJANA, NOVOVAŠKA C. 5, 4226
ŽIRI, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10110
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00567 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/02420/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GIRO-COMMERCE, Trgovina,
zastopanje in inženiring d.o.o. Gorenja
vas

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GORENJA VAS 244, 4224 GO-
RENJA VAS

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MANČEV GOČE, GORENJA

VAS 244, 4224 GORENJA VAS, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 5.
1991; MANČEVA ROZA, GORENJA VAS
244, 4224 GORENJA VAS, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 5. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10112
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00568 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/02423/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ALTERNATIVA, podjetje za raz-
voj, Radovljica d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KOPALIŠKA 10, 4240 RADOV-
LJICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: OBČINA RADOVLJICA,

GORENJSKA 19, 4240 RADOVLJICA, vlo-
žek: 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10114
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00569 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/02427/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EUROCOMMERCE, trgovsko
uvozno-izvozno zastopniško in storitve-
no podjetje, d.o.o., Bled

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: LEVSTIKOVA 21, 4260 BLED
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: NJEGOVAN MILAN, GO-

RENJSKA 33 A, 4240 RADOVLJICA, vlo-
žek: 8.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10116
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00570 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/02444/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DEMA, Turizem in inženiring
d.o.o. Gorenja vas

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GORENJA VAS 243, 4224 GO-
RENJA VAS

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: CANKAR BOŽIDAR, GO-

RENJA VAS 243, 4224 GORENJA VAS,
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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10117
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00571 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/02445/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EL-COLOR, Trgovsko podjetje
d.o.o., Prešernova 2, Radovljica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PREŠERNOVA 2, 4240 RA-
DOVLJICA

Osnovni kapital: 15.894,70 Sit
Ustanovitelji: ŠINKO MANUELA, PREŠE-

RNOVA 66, 4260 BLED, vložek: 7.947,35
Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 5. 1991; PEČ-
JAK SONJA, STAVČA VAS 24, 8361 DVOR
PRI ŽUŽEMBERKU, vložek: 7.947,35 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 3. 5. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
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strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10118
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00572 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/02446/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MOERO, d.o.o. Trgovsko in tu-
ristično podjetje Gozd Martuljek

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ZG. RUTE 96, 4282 GOZD
MARTULJEK

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JERAŠA MOJCA, ZG.

RUTE 96, 4282 GOZD MARTULJEK, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
23. 5. 1991; ROBIČ ROBERT, ZG. RUTE
96, 4282 GOZD MARTULJEK, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 5.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10119
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00574 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/02450/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AFRODITA, center za pasivno
telovadbo d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: STRAŽIŠKA 15 A, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DEBELAK IGOR, HRAST-

JE 79, 4000 KRANJ, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 21. 6. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10120
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00575 z dne 21. 2.

2000 pod št. vložka 1/02458/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MIKI & VI, trgovina in posredni-
štvo d.o.o. Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: JANKA PUCLJA 7, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RANĐELOVIĆ MIROSLAV,

JANKA PUCLJA 7, 4000 KRANJ, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 5.
1991; RANĐELOVIĆ VIŠNJA, JANKA PUC-
LJA 7, 4000 KRANJ, vložek: 4.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10121
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00576 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/02460/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MEGY, podjetje za trgovino in
marketing Kranj, Lojzeta Hrovata 5,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: LOJZETA HROVATA 5, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAGLOVSKY ANGELINA,

LOJZETA HROVATA 5, 4000 KRANJ, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10122
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00577 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/02462/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: INTERVA, Podjetje za varova-
nje objektov, d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PLANINA 3, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit

Ustanovitelji: SPEKTER - PODJETJE ZA
GOSPODARJENJE Z OBJEKTI, D.O.O.,
KRANJ, PLANINA 3, 4000 KRANJ, vložek:
5.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 4.
1991; PRESEK ANTON, BRITOF 150,
4000 KRANJ, vložek: 1.500,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 19. 4. 1991; PIČULIN MI-
RAN, JEŠETOVA 15, 4000 KRANJ, vložek:
1.500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 4.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10123
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00578 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/02470/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: HELA, AOP in trgovina d.o.o.
Kranj, Ul. V. Vlahoviča 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: UL. V. VLAHOVIČA 6, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: OSTERMAN MIHAELA, UL.

V. VLAHOVIČA 6, 4000 KRANJ, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10125
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00579 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/02481/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VITKA, podjetje za gostinstvo,
trgovino, turizem in nudenje uslug d.o.o.
Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: FRANCA ROZMANA STANETA
5, 4000 KRANJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAVNIKAR LJUBICA, STA-

NETA ROZMANA 5, 4000 KRANJ, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 12.
1990; RAVNIKAR JOŽE, STANETA ROZ-
MANA 5, 4000 KRANJ, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10127
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00580 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/02482/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RC TEHNIK, družba za inženiri-
ng, proizvodnjo, razvoj, servis in trgovi-
no, Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GASILSKA 30, 4208 ŠENČUR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CIGLIČ ANTON, ŠORLIJE-

VA 6, 4000 KRANJ, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 25. 2. 1991; ROZ-
MAN FRANC, GASILSKA 30, 4208 ŠEN-
ČUR, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10129
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00581 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/02483/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PMC-INTERNACIONAL, medna-
rodno podjetje za proizvodnjo, marketi-
ng in consulting, Radovljica, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: CANKARJEVA 1, 4240 RA-
DOVLJICA

Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: JOHANN FANZOJ-FAN-

ZOJ, G.M.B.H., FERLACH-BOROVLJE,
BOROVLJE, AVSTRIJA, vložek: 7.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 4. 1991; RO-
ZMAN JOŽE, SMOKUČ 48 A, 4274 ŽIRO-
VNICA, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 11. 4. 1991; ŽEMVA LOVRO,
ROŽNA DOLINA 21, 4248 LESCE, vložek:
1.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10131
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00582 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/02491/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TARA, d.o.o., podjetje za eko-
nomske, organizacijske in tehnološke
storitve Škofja Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KIDRIČEVA C. 82, 4220 ŠKO-
FJA LOKA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: EMBALAŽNO GRAFIČNO

PODJETJE ŠKOFJA LOKA P.O., KIDRIČE-
VA C. 82, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 5.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10133
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00583 z dne 21. 2.
2000 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: GMM-MAGMA, podjetje za tr-
govino, zunanjo trgovino, storitve in pro-
izvodnjo, Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PŠEVSKA 10 A, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GANTAR MARJAN, PŠEV-

SKA 10 A, 4000 KRANJ, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 6. 1991;
GANTAR MATJAŽ, PŠEVSKA 10 A, 4000
KRANJ, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10135
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00584 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/04075/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5681413
Firma: JEŽTRANS, d.o.o., podjetje za

prevoz blaga v cestnem prometu Pipa-
nova 70, Šenčur

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PIPANOVA 70, 4208 ŠENČUR
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: POTOČNIK SIMONA, BE-

LEHARJEVA 35, 4208 ŠENČUR, vložek:
100.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10137
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00585 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/04067/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5715873
Firma: PROPAK Jesenice d.o.o., pod-

jetje za proizvodnjo, prodajo in inženiri-
ng na domačem in tujem trgu

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ŽIROVNICA 36, 4274 ŽIROV-
NICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: IPAVEC MIRO, ŽIROVNI-

CA 36, 4274 ŽIROVNICA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 4.
1992; VERDIR BLAŽ, MOSTE 1 A, 4274
ŽIROVNICA, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10140
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00586 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/04065/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:
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Firma: PIP podjetje za opravljanje tr-
govine, gostinstva in reje Kranj, d.o.o.
Orehovlje 18

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: OREHOVLJE 18, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOROŠEC STANE, ORE-

HOVLJE 18, 4000 KRANJ, vložek:
8.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10143
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00587 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/04046/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KOVAČ, splošno gradbeno
podjetje, d.o.o., Bled

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KORITNO 5 A, 4260 BLED
Osnovni kapital: 120.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČ MILAN, KORITNO

5 A, 4260 BLED, vložek: 120.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10146
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00588 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/03805/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MENC, podjetje za trgovino, tu-
rizem, gostinstvo, transport, inženiring,
marketing, uovz in izvoz d.o.o., Jeseni-
ce

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: UKOVA 5, 4270 JESENICE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MENCINGER TOMAŽ,

UKOVA 5, 4270 JESENICE, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10149
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00589 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/03820/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KARANT, inženiring, tehnolo-
gija, storitve, zastopstva, d.o.o., Kra-
njska gora

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ČIČARE 11, 4280 KRANJSKA
GORA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VELEJ MARJAN, ŽAUCER-

JEVA 12, 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 regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10152
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00590 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/03900/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KORTO, gostinsko - trgovsko
podjetje Bled, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BOHINJSKA BELA 37/a, 4263
BOHINJSKA BELA

Osnovni kapital: 220.000,00 Sit
Ustanovitelji: DEŽMAN IVO, BOHINJSKA

BELA 37 A, 4263 BOHINJSKA BELA, vlo-
žek: 110.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
30. 7. 1992; PFLUGEL DEŽMAN JACQU-
ELINE, ETTINGEN, GRILINGENR STR. 2,
BASEL, ŠVICA, vložek: 110.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 30. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10155
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00591 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/03989/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CVEK, podjetje za trgovino, go-
stinstvo in storitve, d.o.o., Bled

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ŠOLSKA 4, 4260 BLED
Osnovni kapital: 100.584,00 Sit
Ustanovitelji: CVEK BORIS, ŠOLSKA 4,

4260 BLED, vložek: 100.584,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 8. 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10158
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00592 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/04027/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JUVAN, Storitve in trgovina
d.o.o. Kranj, Kebetova ulica 18

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KEBETOVA ULICA 18, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: JUVAN JANEZ, KEBETO-

VA UL. 18, 4000 KRANJ, vložek:
50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
13. 10. 1992; JUVAN SIMONA, KEBETO-
VA UL. 18, 4000 KRANJ, vložek:
50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
13. 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10161
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00593 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/04063/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ALIAS trgovina in inžniring,
d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: SELJAKOVO NASELJE 48,
4000 KRANJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HUDE ANDREJ, SELJAKO-

VO NASELJE 48, 4000 KRANJ, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8254
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00361 z dne 11. 2.
2000 pod št. vložka 1/03596/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FASADA Zidarstvo Burnik,
d.o.o. Sovodenj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: STARA OSELICA 8, 4225 SO-
VODENJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BURNIK FRANCI, STARA

OSELICA 8, 4225 SOVODENJ, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8255
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00362 z dne 11. 2.
2000 pod št. vložka 1/03605/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DANICA Trgovina in gostinstvo
Tržič d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PODLJUBELJ 68 B, 4290 TR-
ŽIČ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: AHAČIČ DANICA, PODLJU-

BELJ 68 B, 4290 TRŽIČ, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni

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

Sr-8256
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00363 z dne 11. 2.
2000 pod št. vložka 1/03604/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LOKAR, podjetje za trgovino in
gostinstvo d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: CESTA TALCEV 81, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LOKAR JELKA, C. TALCEV

81, 4000 KRANJ, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8257
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00364 z dne 11. 2.
2000 pod št. vložka 1/03621/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: HEDA, podjetje za opravljanje
poslovnih storitev, d.o.o. Kranj, Reševa
2 a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: REŠEVA 2 A, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PREZELJ HELENA, REŠE-

VA 2 A, 4000 KRANJ, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8258
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00365 z dne 11. 2.
2000 pod št. vložka 1/03635/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: REM trgovsko in storitveno
podjetje, Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PARTIZANSKA 10 E, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PREZELJ STANKA, PARTI-

ZANSKA 10 E, 4000 KRANJ, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8259
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00366 z dne 11. 2.
2000 pod št. vložka 1/03638/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AGROTURIST Kmetijstvo & tr-
govina & gostinstvo & uvoz & izvoz d.o.o.,
Orehovlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: OREHOVLJE 13, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČIMŽAR LOJZE, OREHOV-

LJE 13, 4000 KRANJ, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8260
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00367 z dne 11. 2.
2000 pod št. vložka 1/03712/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RENOME, podjetje za organi-
zacijo, programiranje, svetovanje in raz-
voj, d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SPODNJA BESNICA ŠT. 111,
4201 ZGORNJA BESNICA

Osnovni kapital: 20.000,00 Sit
Ustanovitelji: FERN MILAN, MENCINGE-

RJEVA UL. 3, 4000 KRANJ, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 4.
1992; BOROVAC DRAGOMIR, TRUBRJE-
VA C. 37, 1000 LJUBLJANA, vložek:
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4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 4.
1992; JAMNIK MARIJAN, SPODNJI TRG
32, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 4. 1993; NO-
VAK MARJAN, SP. BESNICA 111, 4201
ZG. BESNICA, vložek: 4.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 20. 4. 1993; MESEC VIN-
KO, FRANKOVO NASELJE 164, 4220
ŠKOFJA LOKA, vložek: 4.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8261
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00368 z dne 11. 2.
2000 pod št. vložka 1/03695/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5668280
Firma: FIREFLY podjetje za proizvod-

njo, storitve in trgovino, d.o.o. Cerklje
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: UL. IGNACA BORŠTNIKA 16,

4207 CERKLJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SLATNAR PETER, UL. IG-

NACA BORŠTNIKA 16, 4207 CERKLJE,
vložek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
2. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8262
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00369 z dne 11. 2.
2000 pod št. vložka 1/03629/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AGUA INŽENIRING, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: VOKLO 17 A, 4208 ŠENČUR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOZJEK STANISLAVA, VO-

KLO 17 A, 4208 ŠENČUR, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 4.
1992; KOZJEK CIRIL, VOKLO 17 A, 4208
ŠENČUR, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 8. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8263
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00370 z dne 11. 2.
2000 pod št. vložka 1/03508/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MURI, podjetje za rejo, oskrbo
in nego živali ter trgovino d.o.o., Tržič

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KOVOR 3 D, 4290 TRŽIČ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZDOVC IRENA, KOVOR

16, 4290 TRŽIČ, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 8. 4. 1992; ZDOOVC BO-
GDAN, GORICA 35 C, 3000 CELJE, vlo-
žek: 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8264
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00371 z dne 11. 2.
2000 pod št. vložka 1/03519/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: POELA podjetje za trgovino,
gostinstvo in storitve, d.o.o. Zgornja Be-
snica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SPODNJA BESNICA 6, 4201
ZGORNJA BESNICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTRUKELJ ELIZABETA,

SP. BESNICA 6, 4201 ZG. BESNICA, 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 regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8265
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00372 z dne 11. 2.
2000 pod št. vložka 1/03645/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KRIŽAJ, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve, d.o.o., Škofja
Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GODEŠIČ 131, 4220 ŠKOFJA
LOKA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRIŽAJ JANEZ, GODEŠIČ

131, 4220 ŠKOFJA LOKA, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8266
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00373 z dne 11. 2.
2000 pod št. vložka 1/03633/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EMP, podjetje za trgovino, ma-
rketing in razvoj d.o.o., Železniki

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: NA KRESU 23, 4228 ŽELEZ-
NIKI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAVNIKAR TOMAŽ, KIDRI-

ČEVA 18, 4220 ŠKOFJA LOKA, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8267
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00374 z dne 11. 2.
2000 pod št. vložka 1/03634/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MIHI Podjetje za storitve, pro-
izvodnjo in trgovino Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: TRG RIVOLI 7, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JANČAR BOJAN, TRG RI-

VOLI 7, 4000 KRANJ, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8268
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00375 z dne 11. 2.
2000 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: PAŽ podjetje za didaktične pri-
pomočke in učila d.o.o. Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TROJARJEVA 16, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FRANTAR ZDENKA, TRO-

JARJEVA 16, 4000 KRANJ, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8269
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00376 z dne 11. 2.
2000 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: TISKARNA GRAFIKA d.o.o. Tr-
žič podjetje za tiskanje, razmnoževanje
in kopiranje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PREDILNIŠKA C. 16, 4290 TR-
ŽIČ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTRUKELJ MILOŠ, POT

NA ZALI ROVT 9, 4290 TRŽIČ, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma

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

Sr-8270
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00377 z dne 11. 2.
2000 pod št. vložka 1/03651/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DESON Proizvodnja in trgovi-
na Kranj d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: VELJKA VLAHOVIČA 3, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VELIČKOVIČ RADIVOJ,

VELJKA VLAHOVIČA 3, 4000 KRANJ, 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 regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8271
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00378 z dne 11. 2.
2000 pod št. vložka 1/03707/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MB TRADE, podjetje za organi-
zacijo, posredovanje in marketing,
d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: JEZERSKA C. 85, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BREGAR MARJAN, JEZE-

RSKA C. 85, 4000 KRANJ, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8272
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00379 z dne 11. 2.
2000 pod št. vložka 1/03741/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KLEMENTINA, podjetje za go-
stinstvo, turizem, trgovino, uvoz in izvoz,
d.o.o., Škofja Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PUNGERT 4, 4220 ŠKOFJA
LOKA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PUŠAR VLADO, PUNGE-

RT 4, 4220 ŠKOFJA LOKA, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8273
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00380 z dne 11. 2.
2000 pod št. vložka 1/03757/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LEGAT LESING, Podjetje za
storitve, proizvodnjo, trgovino in inženi-
ring, d.o.o., Bled

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ZAGORIŠKA ŠT. 10, 4260
BLED

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEGAT DANICA, ZAGORI-

ŠKA ŠT. 10, 4260 BLED, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8274
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00381 z dne 11. 2.
2000 pod št. vložka 1/03771/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LISA PRINT COMMERCE Trgo-
vina, storitve in založništvo d.o.o. Tržič

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PRISTAVŠKA 125, 4290 TR-
ŽIČ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: AHAČIČ LIDIJA, PRISTAV-

ŠKA 125, 4290 TRŽIČ, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9910
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00382 z dne 14. 2.
2000 pod št. vložka 1/03773/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JOLI, proizvodnja, trgovina, se-
rvis, Selca, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SELCA 129, 4224 SELCA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VRHUNC JOŽE, SELCA

129, 4227 SELCA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 3. 4. 1992; KNIFIC
LILIJANA, RAKOVNIK 113, 1215 MEDVO-
DE, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9912
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00383 z dne 14. 2.
2000 pod št. vložka 1/03779/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TAMPO, Podjetje za transport,
trgovino in storitve, Gorenja vas, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GORENJA VAS 153, 4224 GO-
RENJA VAS

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČADEŽ JANEZ, GORENJA

VAS 153, 4224 GORENJA VAS, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9914
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00384 z dne 14. 2.
2000 pod št. vložka 1/03807/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: OLIMP TRANS Avtoprevozništ-
vo in trgovina Cerklje na Gorenjskem
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: IGNACA BORŠTNIKA 5, 4207
CERKLJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAGOREC VLADO, IGNA-

CA BORŠTNIKA 5, 4207 CERKLJE, 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 regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9924
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00393 z dne 14. 2.
2000 pod št. vložka 1/03827/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5646723
Firma: ČEMAŽAR, podjetje za trans-

port, consulting, marketing in inženiri-
ng, d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BAVDKOVA 3, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČEMAŽAR METOD, BAV-

DKOVA 3, 4000 KRANJ, vložek:
75.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 5.
1992; KLINKON-ČEMAŽAR DAVOR, BAV-
DKOVA 3, 4000 KRANJ, vložek:
25.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 5.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9926
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00394 z dne 14. 2.
2000 pod št. vložka 1/03684/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ZVAR, podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve d.o.o., Preddvor

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SREDNJA BELA 50, 4205
PREDDVOR

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

SREDNJA BELA 50, 4205 PREDDVOR,
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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9928
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00395 z dne 14. 2.
2000 pod št. vložka 1/03822/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AVTOBARLE, storitve, Kranj,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SPODNJI BRNIK 91, 4207
CERKLJE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BURGAR MILAN, SP. BR-

NIK 91, 4207 CERKLJE, vložek:
50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 6.
1992; BURGAR MARIJA, SP. BRNIK 91,
4207 CERKLJE, vložek: 50.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9930
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00396 z dne 14. 2.
2000 pod št. vložka 1/03789/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EMIT podjetje za vzdrževalna
in ključavničarska dela d.o.o., Sr. Bela
51, Preddvor

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SR. BELA 51, 4205 PRED-
DVOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JEKOVEC MARJAN, SR.

BELA 51, 4205 PREDDVOR, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 4.
1992.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 20-21 / 8. 3. 2000 / Stran 1673

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

Sr-9931
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00397 z dne 14. 2.
2000 pod št. vložka 1/03823/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PROTUS Proizvodnja in trgovi-
na Kranj d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: MLEKARSKA 19, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZUPAN MATJAŽ, MLEKA-

RSKA 19, 4000 KRANJ, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9932
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00398 z dne 14. 2.
2000 pod št. vložka 1/03804/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TTS - DEJA trgovina, turizem,
šport d.o.o. Naklo

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GORENJSKA CESTA 22, 4202
NAKLO

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAPLOTNIK DARJA, GO-

RENJSKA C. 22, 4202 NAKLO, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9933
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00399 z dne 14. 2.

2000 pod št. vložka 1/03518/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TEHNOREZ, podjetje za proiz-
vodnjo in trgovino, d.o.o., Visoko

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: MILJE 32, 4212 VISOKO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROPRET DARKO, MILJE

32, 4212 VISOKO, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 5. 4. 1992; POGAČAR
MARJAN, BOBOVEK 27, 4000 KRANJ, vlo-
žek: 4.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9934
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00400 z dne 14. 2.
2000 pod št. vložka 1/03483/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FAST, finance, analize, sveto-
vanje, trgovina, d.o.o., Škofja Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: FRANKOVO NASELJE 166,
4220 ŠKOFJA LOKA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MEKIŠ VLASTA, FRANKO-

VO NAS. 166, 4220 ŠKOFJA LOKA, vlo-
žek: 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9935
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00401 z dne 14. 2.
2000 pod št. vložka 1/03742/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AS-TRAMOND, proizvodno, tr-
govsko in storitveno podjetje, d.o.o., Šo-
lska 17, Bled

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: RIBNO, ŠOLSKA 17, 4260
BLED

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JOVANOVIĆ ŽIVORAD, RI-

BNO, ŠOLSKA 17, 4260 BLED, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9936
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00402 z dne 14. 2.
2000 pod št. vložka 1/03768/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VERONA, Podjetje za storitve,
proizvodnjo, trgovino in inženiring,
d.o.o., Hraše

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: HRAŠE 16 C, 4240 HRAŠE,
RADOVLJICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KORETIČ DRAGO, HRA-

ŠE 16 C, 4248 LESCE, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9937
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00403 z dne 14. 2.
2000 pod št. vložka 1/03769/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MEGALUX, podjetje za računa-
lniški inženiring, trgovino in turizem,
d.o.o., Preddvor

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: MOŽJANCA 20, 4205 PRED-
DVOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MEGLIČ SREČO, MOŽJA-

NCA 20, 4205 PREDDVOR, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
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pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9938
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00404 z dne 14. 2.
2000 pod št. vložka 1/03794/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ARONIK, Trgovina in zastopst-
vo, d.o.o., Žirovnica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: VRBA 15 A, 4274 ŽIROVNICA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ARNEŽ DOMINIK, VRBA

15 A, 4274 ŽIROVNICA, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9939
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00405 z dne 14. 2.
2000 pod št. vložka 1/03801/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: INFINITY Politura in druge sto-
ritve d.o.o. Dovje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: DOVJE 99, 4281 MOJSTRA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAKOTA DAVID, DOVJE

99, 4281 MOJSTRANA, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9940
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00406 z dne 14. 2.
2000 pod št. vložka 1/03808/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: POLOTA, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve, d.o.o., Kranj, Ja-
nka Puclja 9

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: JANKA PUCLJA 9, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PERKO PETRA, RETNJE

4, 4294 KRIŽE, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9941
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00407 z dne 14. 2.
2000 pod št. vložka 1/03819/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AGROCOM, proizvodnja, stori-
tve, trgovina d.o.o., Srednje Bitnje, Sre-
dnje Bitnje 57, Žabnica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SREDNJE BITNJE 57, 4209
ŽABNICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BIZJAK DANICA, ŠIŠEN-

SKA 40, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9942
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00408 z dne 14. 2.
2000 pod št. vložka 1/03829/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TURKIZ, trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o., Kranj, Ul. Mladinskih bri-
gad 7

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: UL. MLADINSKIH BRIGAD 7,
4000 KRANJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VARJAČIČ BRANKO, UL.

MLADINSKIH BRIGAD 7, 4000 KRANJ, vlo-
žek: 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9943
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00409 z dne 14. 2.
2000 pod št. vložka 1/03739/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: POTROŠNJA podjetje za trgo-
vino, gostinstvo in storitve, d.o.o. Naklo

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: STRAHINJ 86, 4202 NAKLO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARKIČ MARIJA, STRA-

HINJ 61, 4202 NAKLO, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9944
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00417 z dne 16. 2.
2000 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: UMIX, trgovina in servisiranje,
Križe, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: VRTNA ULICA 36, 4294 KRI-
ŽE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIŠČEVIČ JAROMIR, VR-

TNA ULICA 36, 4294 KRIŽE, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 4.
1992; URŠIČ FRANC, LUZNARJEVA 26,
4000 KRANJ, vložek: 4.000,00 Sit, ne  od-
govarja, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe 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-9945
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00418 z dne 16. 2.
2000 pod št. vložka 1/03697/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PREGOS podjetje za trgovino,
storitve in zastopanje, d.o.o. Deteljica 1,
Tržič

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: DETELJICA 1, 4290 TRŽIČ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: OGRIS EMIL, DETELJICA

1, 4290 TRŽIČ, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9946
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00419 z dne 16. 2.
2000 pod št. vložka 1/03492/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GEMAX trgovsko in špedicij-
sko podjetje Jesenice d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TITOVA 16, 4270 JESENICE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GECELE MARION ERIKA,

BILLSTEDTER HAUPSTR. 60, HAMBURG,
NEMČIJA, vložek: 6.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 10. 1. 1992; GEČELE ALEK-
SANDER, TITOVA 16, 4270 JESENICE,
vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
10. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9947
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00421 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/03627/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MAD COM, podjetje za proiz-
vodnjo, storitve, trgovino in zastopstvo
Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: DROLČEVO NASELJE 10,
4000 KRANJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BREŠAR ANDREJ, DROL-

ČEVO NASELJE 10, 4000 KRANJ, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9948
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00422 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/03672/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ČIŠČENJE KALAN, podjetje za
čiščenje in vzdrževanje poslovnih pro-
storov, d.o.o., Podlubnik 193, Škofja
Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PODLUBNIK 193, 4220 ŠKO-
FJA LOKA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KALAN FRANCE, PODLU-

BNIK 193, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 4.
1992; MILANEZ-KALAN APOLONIJA, POD-
LUBNIK 193, 4220 ŠKOFJA LOKA, vlo-
žek: 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9949
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00423 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/03544/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: A-LES, gozdarstvo, proizvod-
nja, trgovina in storitve, Preddvor d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PREDDVOR 46, 4205 PRED-
DVOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠENK ALEŠ, PREDDVOR

46, 4205 PREDDVOR, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9950
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00424 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/03541/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MANIKA Podjetje za trgovino
in storitve Voglje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: VOGLJE, KROŽNA POT 2,
4208 ŠENČUR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETAČ MARIJAN, KROŽ-

NA POT 2, VIGLJE, 4208 ŠENČUR, vlo-
žek: 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9951
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00425 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/03842/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FALCON ARCHERY Lokostrel-
stvo in športna oprema, d.o.o., Jesenice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BOKALOVA 14, 4270 JESENI-
CE

Osnovni kapital: 68.345,20 Sit
Ustanovitelji: BEDIČ ALEŠ, BOKALOVA

14, 4270 JESENICE, vložek: 68.345,20
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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe 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-9952
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00426 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/04011/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5857031
Firma: PAHO, podjetje za proizvodnjo,

trgovino, svetovalni inženiring, transport
in poslovne storitve, d.o.o., Lesce

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: DOBRŠKA ULICA 3, 4248 LE-
SCE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VALJAVEC VLADIMIR, DO-

BRŠKA UL. 3, 4248 LESCE, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9953
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00427 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/03976/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SOMOS, proizvodnja, trgovina
in storitve, d.o.o., Bled

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: LJUBLJANSKA 13 A, 4260
BLED

Osnovni kapital: 108.000,00 Sit
Ustanovitelji: ODAR STANKO, ALPSKA

19, 4260 BLED, vložek: 108.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9954
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00428 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/03928/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PLUTO, podjetje za trgovino,
storitve, prevozništvo, marketing, servi-
siranje, gostinstvo in turizem, konsigna-
cijo, uvoz in izvoz, Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GRMIČEVA ULICA 23, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZUPAN URH, GRMIČEVA

23, 4000 KRANJ, vložek: 50.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 26. 5. 1992; KRU-
NEŠIČ SENAD, VELJKA VLAHOVIČA 3,
4000 KRANJ, vložek: 50.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 26. 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9955
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00429 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/03907/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MEDICIN OPREMA podjetje za
trgovino in storitve, d.o.o., Jesenice Ci-
rila Tavčarja 1/b

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: CIRILA TAVČARJA 1/b, 4270
JESENICE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAPČEVIĆ VLADIMIR, CI-

RILA TAVČARJA 1 B, 4270 JESENICE, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9956
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00430 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/03844/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5654572
Firma: TREE, trgovsko podjetje d.o.o.,

Kranj, export - import
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: HRASTJE 104, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KADIVEC PETER, HRAST-

JE 104, 4000 KRANJ, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 4. 1992; KADI-
VEC PAVLA, HRASTJE 104, 4000 KRANJ,

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

Sr-9957
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00431 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/03709/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: INFINITE, podjetje za proizvo-
dnjo, servis, trgovino in marketing d.o.o.
Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BRITOF 325, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 9.400,00 Sit
Ustanovitelji: ŠPEHAR KLEMEN, BRI-

TOF 325, 4000 KRANJ, vložek: 4.700,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 4. 1992; KA-
VAŠ DUŠAN, UL. JANKA PUCLJA 1, 4000
KRANJ, vložek: 4.700,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9958
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00432 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/03995/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LUPŠA prevoz, trgovina in sto-
ritve, d.o.o. Tržič

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SNAKOVŠKA 71, 4294 KRIŽE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: LUPŠA LOVRO, SNAKOV-

ŠKA 71, 4294 KRIŽE PRI TRŽIČU, vložek:
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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
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sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9959
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00433 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/03979/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KOALA - SPORT Radovljica Tr-
govina, storitve, turizem d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BEVKOVA 34, 4240 RADOV-
LJICA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: JEKOVEC MATJAŽ, BEV-

KOVA 34, 4240 RADOVLJICA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
16. 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9960
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00434 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/03930/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BON, podjetje za trgovino, go-
stinstvo in turizem, d.o.o. Lesce, Alpska
št. 43

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ALPSKA ŠT. 43, 4248 LESCE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZSSS, Sindikat kovinske in

elektro industrije Sindikat Verige Lesce, AL-
PSKA ŠT. 43, 4248 LESCE, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9961
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00435 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/04020/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BRUSILSTVO KRIŽAJ, trgovsko
podjetje in kovinarstvo, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GODEŠIČ 111, 4220 ŠKOFJA
LOKA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRIŽAJ JANEZ, GODEŠIČ

111, 4220 ŠKOFJA LOKA, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9962
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00436 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/04023/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ŠTEF, trgovsko podjetje in ko-
vinarstvo, d.o.o. Škofja Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GODEŠIČ 111, 4220 ŠKOFJA
LOKA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRIŽAJ ŠTEFAN, GODE-

ŠIČ 111, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9963
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00437 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/03953/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SIN-PO, podjetje za trgovino,
gostinstvo in turizem d.o.o., Jesenice,
Cesta železarjev 8

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: CESTA ŽELEZARJEV ŠT. 8,
4270 JESENICE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZSSS, SINDIKAT KOVIN-

SKE IN ELEKTRO INDUSTRIJE SINDIKAT
ŽELEZARNE JESENICE, JESENICE, 4270
JESENICE, vložek: 8.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9964
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00438 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/03919/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JONAL d.o.o., Izvoz, uvoz, con-
sulting, zastopstva, Škofja Loka, Pod
Plevno 54

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: POD PLEVNO 54, 4220 ŠKO-
FJA LOKA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: NASTRAN JOŽE, POD

PLEVNO 54, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 4.
1992; NASTRAN ALBINA, POD PLEVNO
54, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9965
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00439 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/03891/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: INTERLIMEX podjetje za proiz-
vodnjo, trgovino in izvoz-uvoz, d.o.o.,
Kranj, Kolodvorska c. 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KOLODVORSKA C. 1, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: VOROŠ JOŽEF, KROŠKA

47 A, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek:
100.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
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spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9966
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00440 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/03883/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LI - ANDERSEN, Trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o. Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TRG PREŠERNOVE BRIGADE
10, 4000 KRANJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽILIČ LIDIJA, TRG PREŠE-

RNOVE BRIGADE 10, 4000 KRANJ, vlo-
žek: 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9967
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00441 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/03881/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ŠTRAJT, Podjetje za inženiri-
ng, svetovanje in trgovino d.o.o., Žiri

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SELO 14, 4226 ŽIRI
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: CANKAR LJUBOMIR,

SELO 14, 4226 ŽIRI, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9968
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00442 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/03743/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: STS, Podjetje za servis trgovi-
no in storitve d.o.o., Staretova 14, Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: STARETOVA 14, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BETON ANTON, STARE-

TOVA 14, 4000 KRANJ, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9969
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00443 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/03754/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LINIA S, trgovina, šport, gosti-
nstvo, turizem in storitve Visoko, Milje
51, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: MILJE 51, 4212 VISOKO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SENJAK MARIJAN, MILJE

51, 4212 VISOKO, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 8. 4. 1992; SENJAK
ZDRAVKA, MILJE 51, 4212 VISOKO, vlo-
žek: 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9970
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00444 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/03765/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RUAL, podjetje za poslovne,
ekonomske in organizacijske storitve,
d.o.o., Radovljica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GRADNIKOVA CESTA 69,
4240 RADOVLJICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAVORNIK RUDOLF, GRA-

DNIKOVA C. 69, 4240 RADOVLJICA, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9971
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00445 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/03892/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TRIMAN, podjetje za organiza-
cijske, tehnološke in finančne storitve,
d.o.o., Kamna gorica 5 a, Radovljica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KAMNA GORICA 5 A, 4240 RA-
DOVLJICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JENKO JANEZ, KAMNA

GORICA 5 A, 4246 RADOVLJICA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9972
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00446 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/04028/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LUNATIC, art.moda, design,
d.o.o., Jesenice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TITOVA 45, 4270 JESENICE
Osnovni kapital: 123.900,00 Sit
Ustanovitelji: RIBIČ AMIR, TITOVA 45,

4270 JESENICE, vložek: 123.900,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9973
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00447 z dne 17. 2.
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2000 pod št. vložka 1/04411/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KOMAN - GK, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., Gorenjska c. 1,
Radovljica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GORENJSKA C. 1, 4240 RA-
DOVLJICA

Osnovni kapital: 327.898,00 Sit
Ustanovitelji: KORDEŽ GAŠPER, GRA-

DNIKOVA 32, 4240 RADOVLJICA, vložek:
327.898,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
24. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9974
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00448 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/04121/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KRANJLES, podjetje za raču-
novodsko tehnološke storitve lesno
predelovalne postopke in inženiring,
d.o.o. Goropeke 16, Žiri

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GOROPEKE 16, 4226 ŽIRI
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRANJC STANKO, GORO-

PEKE 16, 4226 ŽIRI, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 3. 8. 1992; KRANJC
BOJAN, GOROPEKE 16, 4226 ŽIRI, vlo-
žek: 4.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9975
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00449 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/04100/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KOBLA RAVNE, TG Podjetje za
gostinsko, turistično športno dejavnost,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: RAVNE, 4264 BOHINJSKA BI-
STRICA

Osnovni kapital: 6.547.459,00 Sit
Ustanovitelji: PLANUM P.O., GORE-

NJSKA 26, 4240 RADOVLJICA, vložek:
6.492.459,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 8. 1991; GORIŠEK DUŠAN, STANETA
ŽAGARJA 11, 4240 RADOVLJICA, vložek:
5.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 8.
1991; KOSELJ CIRIL, JELOVŠKA 40,
4264 BOHINJSKA BISTRICA, vložek:
5.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 8.
1991; DEBELJAK VOJKO, POD GOZDOM
20, 4264 BOHINJSKA BISTRICA, vložek:
5.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 8.
1991; STARE ZDRAVKO, TRG SVOBODE
6, 4264 BOHINJSKA BISTRICA, vložek:
5.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 8.
1991; MALEJ MIRAN, POLJE 37, 4264
BOHINJSKA BISTRICA, vložek: 5.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 8. 1991; KRE-
SLIN SLAVKO, ROŽNA UL. 9, 4264 BOHI-
NJSKA BISTRICA, vložek: 5.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 27. 8. 1991; KRESLIN
ZOFKA, ROŽNA UL. 9, 4264 BOHINJSKA
BISTRICA, vložek: 5.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 27. 8. 1991; FAJFAR JANKO,
NOMENJ 4, 4264 BOHINJSKA BISTRICA,
vložek: 5.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 8. 1991; MEDJA BOJAN, VACKOVA 7,
4264 BOHINJSKA BISTRICA, vložek:
5.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 8.
1991; SODJA MAJA, POD GOZDOM 23,
4264 BOHINJSKA BISTRICA, vložek:
5.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 8.
1991; GORIŠEK JANEZ, MRHARJEVA 15,
1000 LJUBLJANA, vložek: 5.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 27. 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9976
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00450 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/04102/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ANT trgovsko - storitveno pod-
jetje, d.o.o., Naklo

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: C. 26. JULIJA 34, 4202 NA-
KLO

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČRNILEC JANEZ, C. 26.

JULIJA 34, 4202 NAKLO, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9977
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00451 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/02000/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DST-DUTCH-SLOVENIAN-TRA-
DE, proizvodnja, trgovina, turizem in po-
sredovanje, d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GASILSKA 5, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRŠAN ELIZABETA, ZASA-

VSKA C. 35, 4000 KRANJ, vložek: 200,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 9. 1990; SO-
OMERS ANDRE, MARIASTRAAT 38, 5121
JW RIJEN, NIZOZEMSKA, vložek:
1.800,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 9.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9978
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00452 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/02007/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TOBY, podjetje za storitve re-
klame, ekonomske propagande marke-
tinga in trgovino, d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ZASAVSKA C. 54 A, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BIZJAN TOMISLAV, ZASA-

VSKA C. 54 A, 4000 KRANJ, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 1.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9979
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00453 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/02008/00 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: 5468582
Firma: MVM, trgovina z mešanim bla-

gom, d.o.o., Železniki
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: LOG 11, 4228 ŽELEZNIKI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MESEC VILKO, CESTA JLA

42, 4000 KRANJ, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 11. 1. 1991; MESEC
META, CESTA JLA 42, 4000 KRANJ, vlo-
žek: 1.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9980
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00454 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/02011/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ŠMON, Slaščičarstvo, gostinst-
vo in trgovina Bled d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GRAJSKA CESTA 3, 4260
BLED

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠMON FRANC, GRAJSKA

C. 3, 4260 BLED, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9981
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00455 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/02013/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MARKET - KRAČMAN trgovina
z mešanim blagom, d.o.o. Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: DRULOVKA 32, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HUDOBIVNIK JANEZ, ZA-

SAVSKA C. 52 D, 4000 KRANJ, vložek:

1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 1.
1991; LAP JANEZ, POSAVEC 70, 4244
PODNART, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9982
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00456 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/02015/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MASCHO, podjetje za trgovi-
no, turizem in zastopanje, d.o.o., Kra-
njska gora, Ledine 2

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: LEDINE 2, 4280 KRANJSKA
GORA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAŠOVIČ DEJAN, LEDINE

2, 4280 KRANJSKA GORA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 12.
1990; GREGORČIČ HERMAN, BEZJE 8,
4280 KRANJSKA GORA, vložek: 1.000,00
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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9983
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00457 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/02017/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LAVTI, podjetje za trgovino, tu-
rizem in zastopanje, d.o.o., Kranjska
Gora, Tičarjeva 11

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TIČARJEVA 11, 4280 KRA-
NJSKA GORA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAVTIŽAR JOŽE, TIČARJE-

VA 11, 4280 KRANJSKA GORA, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)

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

Sr-9984
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00458 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/02018/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KANAL, Gradbeništvo in trgo-
vina, d.o.o., Žiri

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: RAKULK 54, 4226 ŽIRI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽAKELJ FRANCI, RAKULK

54, 4226 ŽIRI, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9985
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00459 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/02022/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MADAME, podjetje za trgovi-
no, marketing, ekonomske, organizacij-
ske, svetovalne, posredniške in obrtne
storitve, d.o.o., Kranj, Jaka Platiše 9

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: JAKA PLATIŠE 9, 4000 KRA-
NJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DRINOVC - KANCILIJA

BREDA, JAKA PLATIŠE 9, 4000 KRANJ,
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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9986
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00460 z dne 17. 2.
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2000 pod št. vložka 1/02023/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5468256
Firma: RPS, Podjetje za računalniške

in poslovne storitve, Škofja Loka, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: PODLUBNIK 161, 4220 ŠKO-

FJA LOKA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOŽIČEK ALBIN, PODLU-

BNIK 161, 4220 ŠKOFJA LOKA, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9987
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00461 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/02027/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MITREN, trgovina in servis Že-
lezniki d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: NA KRESU 16, 4228 ŽELEZ-
NIKI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠUBIC LOJZE, NA KRESU

16, 4228 ŽELEZNIKI, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 8. 7. 1992; PUNGAR-
ŠEK RENATA, NA KRESU 16, 4228 ŽELE-
ZNIKI, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 8. 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9988
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00465 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/02037/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CALIBRA CLUB, podjetje za tr-
govino, gostinstvo in turizem ter doma-
čo obrt, d.o.o. Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ŠUCEVA 16, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZUPANC KARMEN, ŠUCE-

VA 16, 4000 KRANJ, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9989
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00466 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/02039/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GRADITELJ - KUNC, podjetje
za gradbeništvo, prevozništvo in trgovi-
no, d.o.o. Žiri

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: CESTA JURIŠNEGA BATALJO-
NA 92, 4226 ŽIRI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUNC PAVEL, CESTA JU-

RIŠNEGA BATALJONA 92, 4226 ŽIRI, vlo-
žek: 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9990
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00467 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/02040/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RECHTS LEBEN, uporabna
umetnost in propaganda Škofja Loka,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: MESTNI TRG 10, 4220 ŠKOF-
JA LOKA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAMPIČ MATEJ, PODLU-

BNIK 161, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 1.
1991; POSEDI ANTON, MESTNI TRG 10,
4220 ŠKOFJA LOKA, vložek: 1.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9991
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00468 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/02044/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: USNJETEKS, Podjetje za us-
njeno konfekcijo Tržič, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PROLETARSKA 50, 4290 TR-
ŽIČ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BAHUN TOMAŽ, PROLE-

TARSKA 50, 4290 TRŽIČ, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 11.
1990; DRAGOŠ JOŽEFA, DETELJICA 9,
4290 TRŽIČ, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 12. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9992
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00469 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/02045/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5480710
Firma: MIMA, podjetje za gostinstvo,

turizem in trgovino, d.o.o., Bohinjska Bi-
strica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: POLJE 18, 4264 BOHINJSKA
BISTRICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOKALJ VOJKO, SEBE-

NJE 70, ZASIP, 4260 BLED, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe 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-9993
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00470 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/02050/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ARS, agencija za marketing,
trgovino in storitve Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ZAGRAJŠKOVA 20, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAUTER MIHAEL, ZAGRA-

JŠKOVA 20, 4000 KRANJ, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 2.
1991; SUŠNIK LJUBO, NOMENJ 48, 4264
BOHINJSKA BISTRICA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9994
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00471 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/02057/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PO & KR, Trgovina in servis,
Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ŠMIDOVA 10, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POTOČNIK MARKO, ŠMI-

DOVA 10, 4000 KRANJ, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 12. 1990;
KRISTANC DARKO, SMLEDNIŠKA 77,
4000 KRANJ, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9995
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00472 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/02064/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: UNI - LES, Trgovina s pohišt-
vom in opremo Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: STRUŽEVO 47 B, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POTOČNIK CIRIL, STRU-

ŽEVO 47 B, 4000 KRANJ, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9996
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00473 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/02067/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: 3 BROTHERS, trgovsko podje-
tje Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KOKRŠKI BREG 3, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FERATOVIĆ RIFAT, KOK-

RŠKI BREG 3, 4000 KRANJ, vložek:
1.800,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 1.
1991; FERATOVIĆ ISMET, KOKRŠKI
BREG 3, 4000 KRANJ, vložek: 100,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 20. 1. 1991; FERA-
TOVIĆ DŽEVDET, KOKRŠKI BREG 3, 4000
KRANJ, vložek: 100,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 20. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9997
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00474 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/02068/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FLEXI-IGI, Trgovsko, proizvod-
no in storitveno podjetje, d.o.o. Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: UL. TONČKA DEŽMANA 4,
4000 KRANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEBAR IGOR, UL. TONČ-

KA DEŽMANA ŠT. 4, 4000 KRANJ, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9998
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00475 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/02076/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EFEKT, Podjetje za trgovino,
proizvodnjo in storitve, d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BENEDIKOVA UL. 20 A, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEBAR URBAN, BENEDI-

KOVA 20 A, 4000 KRANJ, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9999

OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2000/00476 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/02089/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JEVŠEK, Trgovina z glasbili,
Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BRITOF 209, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JEVŠEK RUDI, BRITOF

209, 4000 KRANJ, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe 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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KOPER

Sr-10138
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00585 z dne 16. 2. 2000
pod št. vložka 1/02265/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: NARLAN Podjetje za marketi-
ng, izdelavo izdelkov in trgovino d.o.o.
Hrpelje

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Hrpelje, b.b., 6240 KOZINA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FURLAN BORIS, Gornje vre-

me 5, 6217 VREMSKI BRITOF, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 5.
1991; FURLAN NATAŠA, Gornje vreme 5,
6217 VREMSKI BRITOF, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 5. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10141
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00586 z dne 16. 2. 2000
pod št. vložka 1/02271/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: TAMEX Proizvodnja, nabava in
prodaja, d.o.o. Slivje, Materija

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Slivje 24, 6242 MATERIJA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SILIČ-GROPAJC TAMARA,

Slivje 24, 6242 MATERIJA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 2.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10144
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00587 z dne 16. 2. 2000
pod št. vložka 1/02278/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ANTARES - proizvodnja, trgovi-
na, storitve, d.o.o. Landol

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Landol 36, 6230 POSTOJNA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOLE SREČKO, Landol 36,

6230 POSTOJNA, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 29. 4. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10147
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00588 z dne 16. 2. 2000
pod št. vložka 1/02289/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: MALI BOA d.o.o. Piran, podjetje
za intelektualne in poslovne storitve

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ul. svobode 43, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZGRABLIČ LILIANE, Ul. svo-

bode 43, 6330 PIRAN, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 1. 1991; ZG-
RABLIČ BORIS, Ul. svobode 43, 6330 PI-
RAN, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 21. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10150
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00589 z dne 16. 2. 2000
pod št. vložka 1/02296/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: MARRA & CO., notranja-zunanja
trgovina in turistično posredovanje,
d.o.o., Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pacug 4, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TERRIN MARINO, Liminjan-

ska 91, 6320 PORTOROŽ, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 3.
1991; SABLJIČ DANICA, Liminjanska 91,
6320 PORTOROŽ, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 9. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)

izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10153
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00590 z dne 16. 2. 2000
pod št. vložka 1/02298/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: PING B.M.B., podjetje za proiz-
vodnjo, trgovino, storitve, marketing in
zunanjo trgovino, d.o.o., Šmarska 3, Ko-
per

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šmarska 3, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BENKOVIČ ROMAN, Can-

karjeva 55, 1240 KAMNIK, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 2.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10156
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00591 z dne 21. 2. 2000
pod št. vložka 1/02302/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5506808
Firma: LAMA DEA, pohištveno okovje,

d.o.o. Dekani
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dekani 5, 6271 DEKANI
Osnovni kapital: 314.000,00 Sit
Ustanovitelji: METLIKA KLAVDIJ, C. ljud-

ske oblasti 17, 6000 KOPER, vložek:
6.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 5.
1991; MAJERIČ JOŽE, Tominčeva 2, 6000
KOPER, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 31. 5. 1991; MAHNIČ BORIS, De-
kani 135, 6271 DEKANI, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 5. 1991; NO-
VAK BREDA, Razgled 6, 6310 IZOLA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
31. 5. 1991; JANOTA IVAN, Pobegi 95,
6000 KOPER, vložek: 2.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 31. 5. 1991; MIKLAVČIČ MI-
RKO, C. na Žanej 9, 6000 KOPER, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 5.
1991; FORTUNAT SEVERIN, Vojkovo nab-
režje 22, 6000 KOPER, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 5. 1991; LOV-
REČIČ SLAVKO, Kraljeva 17, 6000 KOPER,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
31. 5. 1991; POLES ZLATKO, Prešnica 7,
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6240 KOZINA, vložek: 2.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 31. 5. 1991; PIŠLAR BRAN-
KO, Ferda Bidovca 8, 6310 IZOLA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 5.
1991; KORUZA BRANKO, Marežganska 3,
6000 KOPER, vložek: 2.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 31. 5. 1991; FERJANČIČ
DANILO, C. Istrskega odreda 12, 6000 KO-
PER, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 31. 5. 1991; PLACER ANTON, Krož-
na c. 28, 6000 KOPER, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 5. 1991; ME-
MON IGOR, C. svobode 14, Pridvor, 6000
KOPER, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 31. 5. 1991; OBAD IZTOK, Deka-
ni 278, 6271 DEKANI, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 5. 1991; MU-
ŽENIČ EDO, Potok 19, Pridvor, 6000 KO-
PER, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 31. 5. 1991; GAČNIK ZMAGO, IX.
korpusa 22, 6310 IZOLA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 5. 1991; MED-
NARODNO PODJETJE LAMA d.d. okovje-
montažni sistemi-orodja-trgovina, Dekani 5,
6271 DEKANI, vložek: 268.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 19. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10159
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00592 z dne 16. 2. 2000
pod št. vložka 1/02303/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5506794
Firma: LAMA FORM Orodjarstvo d.o.o.

Dekani
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dekani 5, 6271 DEKANI
Osnovni kapital: 198.000,00 Sit
Ustanovitelji: BORDON BORIS, Istrskega

odreda 14, 6000 KOPER, vložek: 6.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 6. 1991; HRVA-
TIN ROBERT, Hrvatini 142, 6280 ANKA-
RAN, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 5. 6. 1991; HRIBAR DUŠAN, Emilia
Driolia 7, 6310 IZOLA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 6. 1991; PO-
LJŠAK LEVKO, Ivančičeva 5, 6280 ANKA-
RAN, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 5. 6. 1991; SAMEC MILAN, Vatovče-
va 3, 6000 KOPER, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 5. 6. 1991; TURK IVAN,
Rozmanova 66 c, 6000 KOPER, vložek:
6.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 6.
1991; VATOVEC DARKO, Osp 16, 6275
ČRNI KAL, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 5. 6. 1991; VINCOLETTO MO-
RENO, Sermin 13, 6000 KOPER, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 6.
1991; ZADNIK JANEZ, Kvedrova 10, 6000
KOPER, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovar-

ja, vstop: 5. 6. 1991; ZONTA NEVJO, Škoc-
jan 30, 6000 KOPER, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 5. 6. 1991; MIKLAV-
ČIČ MIRKO, Cesta na Žanej 9, Pobegi, 6000
KOPER, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 5. 6. 1991; METLIKA KLAVDIJ,
Cesta ljudske oblasti 17, 6000 KOPER, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 6.
1991; ČEHIČ MARINO, Benčičeva 18,
6000 KOPER, vložek: 2.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 5. 6. 1991; FURLAN RADO,
Črnotiče 14, 6216 PODGORJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 6.
1991; MEDNARODNO PODJETJE LAMA
d.d. okovje-montažni sistemi-orodja-trgovina,
Dekani, Dekani 5, 6271 DEKANI, vložek:
156.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10162
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00593 z dne 16. 2. 2000
pod št. vložka 1/02304/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5506816
Firma: LAMA SIMAK montažni sistemi,

d.o.o. Dekani
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dekani 5, 6271 DEKANI
Osnovni kapital: 210.000,00 Sit
Ustanovitelji: BARUCA ZLATA, Pot v gaj

5, 6000 KOPER, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 5. 6. 1991; BEVŠIR LILI-
JANA, Kamnita 2, 6000 KOPER, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 6.
1991; FRANČEŠKIN FRANKO, Puntarjeva
3, 6000 KOPER, vložek: 10.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 5. 6. 1991; JERMAN MA-
RJAN, Vlahovičeva 11, 6280 ANKARAN, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 6.
1991; KOCJANČIČ DENIS, Pahorjeva 63,
6000 KOPER, vložek: 2.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 5. 6. 1991; KOCJANČIČ IN-
GRID, Dekani 136, 6271 DEKANI, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 6.
1991; KORASA BRUNO, Lazaret 5, 6280
ANKARAN, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 5. 6. 1991; METLIKA KLAVDIJ,
C. ljudske oblasti 17, 6000 KOPER, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 6.
1991; MIKLAVČIČ MIRKO, C.na Žanej 9,
6000 KOPER, vložek: 2.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 5. 6. 1991; ŠKRLJ ALEŠ,
Bertoki C. VIII/9, 6000 KOPER, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 6.
1991; VALENČIČ STOJAN, Oljčna pot 51/a,
6000 KOPER, vložek: 10.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 5. 6. 1991; MEDNAROD-
NO PODJETJE LAMA D.D. OKOVJE-MON-
TAŽNI sistemi-orodja-trgovina, Dekani, De-

kani 5, 6271 DEKANI, vložek: 164.000,00
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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10164
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00594 z dne 16. 2. 2000
pod št. vložka 1/02309/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: PAL’ČJE d.o.o. Podjetje za gra-
dbeno in informacijsko dejavnost, Koso-
velova 7, Pivka

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kosovelova 7, 6257 PIVKA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČELIGOJ BRANKO, Koso-

velova 7, 6257 PIVKA, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10170
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00601 z dne 21. 2. 2000
pod št. vložka 1/02313/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: MARTRADE, notranja - zunanja
trgovina, d.o.o., Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: S. Santori bb, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ĐULA MIROSLAV, V. Nazo-

ra 24, BUJE, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 10. 6. 1991; VUICA ZVONKO,
Istarska 30, UMAG, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 10. 6. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-10171
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00602 z dne 21. 2. 2000
pod št. vložka 1/02316/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: PROMETEJ - trgovina, turizem,
posredništvo, d.o.o., Postojna

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Jamska cesta 21, 6230 POS-
TOJNA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRAH LUDVIK, JLA 5, 6230

POSTOJNA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 25. 6. 1991; ČEHOVIN BO-
JAN, Prekomorskih brigad 8, 6230 POSTO-
JNA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 25. 6. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10172
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00603 z dne 21. 2. 2000
pod št. vložka 1/02317/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: NEIM, inženiring, marketing, tra-
nsport, proizvodnja, usluge, trgovina, iz-
voz-uvoz, d.o.o. Koper,

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vena Pilona 6, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VRVIŠČAR MARTIN, Serge-

ja Mašere 7, 6000 KOPER, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12.
1990; SAMARŽIJA VELJKO, Vena Pilona 6,
6000 KOPER, vložek: 1.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 26. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10173
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00604 z dne 21. 2. 2000
pod št. vložka 1/02318/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: DITUS, trgovina in storitve,
d.o.o., Ankaran

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vlahovičeva 22, 6280 ANKA-
RAN

Osnovni kapital: 5.000,00 Sit
Ustanovitelji: THOMAS DIESSNER,

G.M.B.H., Wien, Wolterg. 2 B, WIEN, vlo-
žek: 3.325,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 2. 1990; TUŠEK MARKO, Vlahovičeva
22, 6280 ANKARAN, vložek: 837,50 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 2. 1990; KEŠELJ OB-
RAD, Ukmarjeva 16 Lucija, 6320 PORTO-
ROŽ, vložek: 837,50 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 15. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10174
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00605 z dne 21. 2. 2000
pod št. vložka 1/02324/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ŠKRINJAR, d.o.o., proizvodnja,
notranja in zunanja trgovina, storitve, za-
stopanje in posredovanje, Sežana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Orleška 14, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKRINJAR MARKO, Šmar-

je pri Sežani 86, 6210 SEŽANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 6.
1991; ŠKRINJAR MIRJANA, Šmarje pri Se-
žani 86, 6210 SEŽANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 6. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10175
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00606 z dne 21. 2. 2000
pod št. vložka 1/02335/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: LUKREZIA - export, import d.o.o.
Štorje 5, Sežana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Štorje 5, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BINATTI LUKREZIA, Via Ca-

mpagna Veccia 17, CONTARINA, ITALIA, vlo-

žek: 3.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 5.
1991; DE GRANDIS GIUSEPPE, Via Cam-
pagna Veccia 17, CONTARINA, ITALIA, vlo-
žek: 3.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 5.
1991; MILHARČIČ MARTIN, Štorje 5, 6210
SEŽANA, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 5. 5. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10176
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00607 z dne 21. 2. 2000
pod št. vložka 1/02338/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: NOVA ŠOLA, svetovanje in po-
moč staršem, d.o.o., Plavje 4, Škofije

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Plavje 4, 6281 ŠKOFIJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRALJ DOROTEA, Rozma-

nova 13, 6000 KOPER, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 12. 1990; ČOK
ANASTAZIJA, Plavje 4, 6281 ŠKOFIJE, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10177
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00608 z dne 21. 2. 2000
pod št. vložka 1/02339/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: CONFIDENTIA, cenitve in revi-
zorstvo, d.o.o. Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Fizine 6, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BEMBIČ MARINO, Emilia

Driolia 7, 6310 IZOLA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
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ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10178
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00610 z dne 21. 2. 2000
pod št. vložka 1/02347/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ABK, podjetje za zunanjo trgo-
vino, d.o.o. KOPER, Puntarjeva 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Puntarjeva 4, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KREFT BORUT, Puntarjeva

4, 6000 KOPER, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 26. 7. 1991; KREFT RE-
GINA, Puntarjeva 4, 6000 KOPER, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 7.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10179
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00611 z dne 21. 2. 2000
pod št. vložka 1/02357/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: FORUM, gostinstvo, turizem in
storitve, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: JLA 12, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DEGRASSI DARIO, Vladimi-

ra Miloša 8, 6310 IZOLA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 6. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10182
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00647 z dne 17. 2. 2000
pod št. vložka 1/00852/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5321697

Firma: ELESS d.o.o. zunanjetrgovinske
storitve, trgovina in turizem, Sežana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska c. 79, 6210 SEŽA-
NA

Osnovni kapital: 25.000,00 Sit
Ustanovitelji: CUNJA DANIELE, Via dell

Uva 1, TRST, ITALIA, vložek: 15.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 18. 10. 1989; URŠIČ
IGOR, Štorje 19, 6210 SEŽANA, vložek:
3.750,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 10.
1989; FON BOGDAN, Brje pri Komnu 12,
6223 KOMEN, vložek: 2.500,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 18. 10. 1989; SLAMIČ JAN-
KO, Javorniška 2, 6257 PIVKA, vložek:
3.750,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 10.
1989.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 22. 11. 1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je registr-
sko sodišče na podlagi prvega odstavka 32.
člena ZFPPod (Ur.list RS, št. 54/99) izdalo
sklep o izbrisu gospodarske družbe iz sod-
nega registra. Pravni pouk: Zoper sklep lah-
ko 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-10183
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00648 z dne 17. 2. 2000
pod št. vložka 1/03065/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5616433
Firma: BMB, d.o.o., projektiranje in za-

stopanje, Portorož
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Istrskega odreda 39, 6320 PO-

RTOROŽ
Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRČIN MILAN, Istrskega od-

reda 39, 6320 PORTOROŽ, vložek:
10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 3.
1992.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 25. 11. 1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je registr-
sko sodišče na podlagi prvega odstavka 32.
člena ZFPPod (Ur. list RS, št. 54/99) izdalo
sklep o izbrisu gospodarske družbe iz sod-
nega registra. Pravni pouk: Zoper sklep lah-
ko 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-10184
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00649 z dne 17. 2. 2000
pod št. vložka 1/01146/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ZF, Krovstvo - kleparstvo, d.o.o.,
Zupančičeva 6, Ilirska Bistrica

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zupančičeva 6, 6250 ILIRSKA
BISTRICA

Osnovni kapital: 25.800,00 Sit
Ustanovitelji: ZIRENSTEIN FRANC, Zu-

pančičeva 6, 6250 ILIRSKA BISTRICA, vlo-
žek: 25.800,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 3. 1990.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 29. 11. 1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je registr-
sko sodišče na podlagi prvega odstavka 32.
člena ZFPPod (Ur. list RS, št. 54/99) izdalo
sklep o izbrisu gospodarske družbe iz sod-
nega registra. Pravni pouk: Zoper sklep lah-
ko 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-10185
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00650 z dne 17. 2. 2000
pod št. vložka 1/01184/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: EVROMID, Podjetje za nabavo,
predelavo in prodajo mesa in živil d.o.o.
Šepulje št. 35, Sežana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šepulje 35, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SLAMIČ ALOJZ, Šepulje 35,

6210 SEŽANA, vložek: 2.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 19. 2. 1990.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 30. 11. 1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je registr-
sko sodišče na podlagi prvega odstavka 32.
člena ZFPPod (Ur. list RS, št. 54/99) izdalo
sklep o izbrisu gospodarske družbe iz sod-
nega registra. Pravni pouk: Zoper sklep lah-
ko 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-10186
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00651 z dne 17. 2. 2000
pod št. vložka 1/01033/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5348366
Firma: VODIS, Varovanje osebne in

družbene imovine ter sredstev, d.o.o. Pi-
ran, Tomšičeva 31a

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tomšičeva 31a, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FURLAN MAX, Tomšičeva

31a, 6330 PIRAN, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 8. 1. 1990.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 01. 12. 1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je registr-
sko sodišče na podlagi prvega odstavka 32.
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člena ZFPPod (Ur. list RS, št. 54/99)izdalo
sklep o izbrisu gospodarske družbe iz sod-
nega registra. Pravni pouk: Zoper sklep lah-
ko 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-10187
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00658 z dne 17. 2. 2000
pod št. vložka 1/03420/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ELSYS oblikovanje in razvoj ele-
ktronskih sistemov d.o.o. Sežana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vidmašče št. 2, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: FUMI (VALLON) LUISA, Via

D’Annunzio 16, MUGGI MUGGIA, ITALIJA,
vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 6. 1992; FUMI FABIO, Via D’Annunzio
16, MUGGI MUGGIA, ITALIJA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 6.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10188
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00659 z dne 17. 2. 2000
pod št. vložka 1/03422/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: CORVVS - glasbena delavnica
d.o.o. Izola

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tomažičeva 4, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VRAN DUŠAN, Tomažičeva

4, 6310 IZOLA, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 26. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10189
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00660 z dne 17. 2. 2000
pod št. vložka 1/03423/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-

nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: LUNIS cvetličarna, storitve in
trgovina, d.o.o. Prestranek, Ul. padlih bo-
rcev 48

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ul. padlih borcev 48, 6258
PRESTRANEK

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVŠCA NADJA, Pivška 6,

6230 POSTOJNA, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10190
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00661 z dne 17. 2. 2000
pod št. vložka 1/03427/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: SON - proizvodnja, trgovina in
storitve d.o.o., Izvidniška 23, Koper - Po-
begi

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Izvidniška 23, Pobegi, 6000
KOPER

Osnovni kapital: 174.300,00 Sit
Ustanovitelji: SAVIĆ ONJEGIN, Gombo-

ševa 14, ZAGRE ZAGREB, HRVAŠKA, vlo-
žek: 174.300,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
4. 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10191
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00662 z dne 17. 2. 2000
pod št. vložka 1/03430/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: AGROFIN - Trgovina in storitve
ter proizvodnja testenin, d.o.o. Divača

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ludvika Požrla 4/B, 6215 DI-
VAČA

Osnovni kapital: 102.515,00 Sit
Ustanovitelji: BARUT GIORGIO, S.Dorli-

go Della Valle 32, TRST, TRST, ITALIJA, vlo-

žek: 102.515,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10192
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00663 z dne 17. 2. 2000
pod št. vložka 1/03432/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: DAVID COMMERCE - Trgovina
in storitve, d.o.o. Ankaran

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Jadranska 48, 6280 ANKARAN
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: DAVIDOVIČ OMER, Jadra-

nska 48, 6280 ANKARAN, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 9.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10193
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00664 z dne 17. 2. 2000
pod št. vložka 1/03433/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5661196
Firma: GRANDIMEX, trgovina na debe-

lo in drobno uvoz in izvoz d.o.o. Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ferrarska 10, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: HUNGARY IMEX SPED, Jo-

zsef A.u.3.I./6., PECS, PECS, MADŽAR-
SKA, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe 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-10194
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00665 z dne 17. 2. 2000
pod št. vložka 1/03436/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: TANA - svetovanje, trgovina, sto-
ritve, inženiring, proizvodnja, export-im-
port d.o.o. Pivka, Levstikova 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Levstikova 5, 6257 PIVKA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SPETIČ TATJANA, Levstiko-

va 5, 6257 PIVKA, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 7. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10195
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00666 z dne 17. 2. 2000
pod št. vložka 1/03440/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: CASAROSSA - Turistično podje-
tje, d.o.o. Izola

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Veliki trg 11, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 403.534,00 Sit
Ustanovitelji: AUER HANS, Nikoleigasse

23, VILLA VILLACH, AVSTRIJA, vložek:
201.767,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 7.
1992; AUER BARBARA, Nikoleigasse 23,
VILLA VILLACH, AVSTRIJA, vložek:
201.767,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 7.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10196
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00667 z dne 17. 2. 2000
pod št. vložka 1/03441/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: FINCOMMERC, mednarodna tr-
govina in finančni inženiring d.o.o., Piran

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Bolniška 6, 6330 PIRAN

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MLATAC-ROTTER LJUBI-

CA, Bolniška 6, 6330 PIRAN, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10197
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00668 z dne 17. 2. 2000
pod št. vložka 1/03445/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: COUNTRY RANCH, turizem, tr-
govina in storitve d.o.o. Velike Loče

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Velike Loče 3, 6242 MATERI-
JA

Osnovni kapital: 280.000,00 Sit
Ustanovitelji: CLARICH WALTER, Via di

peco 33, TRIES TRIESTE, ITALIJA, vložek:
93.333,33 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 9.
1992; FANTONINI LUIGINO, Via Graonet
31/a, UDINE, ITALIJA, vložek: 93.333,33
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 9. 1992; LIONE-
TTI FRANCESCO, Via Monteverdi 1, TRST,
ITALIJA, vložek: 93.333,34 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 5. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10198
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00669 z dne 17. 2. 2000
pod št. vložka 1/03448/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5661188
Firma: WORLD TRADE COMMERCE tr-

govina na debelo in drobno, uvoz in izvoz
d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šmarska c. 4, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.102.736,00 Sit
Ustanovitelji: PIZZIGONI MAURIZIO, Via

Aldo Moro 11, Bucinasco, MILAN MILANO,
ITALIJA, vložek: 1.102.736,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 14. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka

32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10199
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00670 z dne 17. 2. 2000
pod št. vložka 1/03451/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: CREATESS Trgovina in proizvo-
dnja tekstilnih izdelkov d.o.o. Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Senčna pot 38, 6320 PORTO-
ROŽ

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: FASSINA GIOVANNI, Trevi-

so, ITALIA, vložek: 100.000,00 Sit, ne od-
govarja, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10200
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00671 z dne 17. 2. 2000
pod št. vložka 1/03458/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: FINEA KOP, podjetje za finanč-
ni inženiring in gospodarsko svetovanje,
d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pristaniška 8, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRATKOVIČ DRAGOMIR,

Prekomorske brigade 20, 6000 KOPER, vlo-
žek: 40.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 9. 1992; FINEA d.o.o. MARIBOR, Vita
Kraigherja 10, 2000 MARIBOR, vložek:
40.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 9.
1992; BOREC MIKLAVŽ, Koroška c. 116,
2000 MARIBOR, vložek: 20.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe 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. 21 / 8. 3. 2000 / Stran 1689

Sr-10201
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00672 z dne 17. 2. 2000
pod št. vložka 1/03462/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: HOTEND, Trgovsko in proizvod-
no podjetje, d.o.o., Portorož, Istrskega
odreda 17

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Istrskega odreda 17, 6320 PO-
RTOROŽ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HORVAT ANTON, Šet. XIII.

divizije 82, RIJEK RIJEKA, HRVAŠKA, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10202
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00673 z dne 17. 2. 2000
pod št. vložka 1/03464/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: MARIO, trgovsko, turistično, go-
stinsko in proizvodno podjetje d.o.o., Po-
stojna

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cankarjeva 6, 6230 POSTOJ-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČERNAČ MARJAN, Vojko-

va 19, 6230 POSTOJNA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10203
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00674 z dne 17. 2. 2000
pod št. vložka 1/03470/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: J & K, trgovina, servisne storit-
ve, turizem, d.o.o. Piran

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pusterla 6, 6330 PIRAN

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: JELIČIČ FRANKO, Pusterla

6, 6330 PIRAN, vložek: 50.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 7. 1992; KLABOT JU-
LIJAN, Cesta na Markovec 3, 6000 KOPER,
vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10204
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00675 z dne 17. 2. 2000
pod št. vložka 1/03475/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: EURO LOTUS, Export-impoprt
in trgovina, d.o.o., Koper, Oljčna pot 13 b

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Oljčna pot 13 b, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PERAS MARIJA, Oljčna pot

13 b, 6000 KOPER, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10205
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00676 z dne 17. 2. 2000
pod št. vložka 1/03476/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5680484
Firma: FONTANA - gostinstvo, trgovi-

na, turizem, export-import d.o.o. Ilirska
Bistrica

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gregorčičeva 27, 6250 ILIR-
SKA BISTRICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VALENČIČ ZORAN, Rozma-

nova 24 i, 6250 ILIRSKA BISTRICA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 4.
1992; ŠAJN JOŽE, Kajuhova 15, 6230 PO-
STOJNA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 7. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa

navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10206
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00677 z dne 17. 2. 2000
pod št. vložka 1/03477/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: PIM - podjetje za notranjo in
zunanjo trgovino ter storitve, d.o.o. Ko-
per

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Belvedere 3, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 102.940,00 Sit
Ustanovitelji: PUZIGAĆA ŽELJKO, Trg

Maršala Tita 14, BUJE, BUJE, HRVAŠKA,
vložek: 25.735,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 7. 1992; ŠTIGLIĆ IVAN, Sunčana b.b.,
BUJE, BUJE, HRVAŠKA, vložek: 25.735,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 7. 1992; LIVA-
DA MILAN, San Sebastian 16, BUJE, BUJE,
HRVAŠKA, vložek: 25.735,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 29. 7. 1992; MARIĆ SAŠA, B.
Magajne 12, 6310 IZOLA, vložek:
25.735,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 7.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10207
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00678 z dne 18. 2. 2000
pod št. vložka 1/03478/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: CARSA, elektrotehnično blago,
uvoz, izvoz, d.o.o., Ilirska Bistrica, Maist-
rova 17

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Maistrova 17, 6250 ILIRSKA
BISTRICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SAMSA KARMEN, Ul.

7. maja 12, 6250 ILIRSKA BISTRICA, vlo-
žek: 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
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pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10208
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00679 z dne 18. 2. 2000
pod št. vložka 1/03481/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: KOPTING TRADE, trgovinsko,
gostinsko in izvozno-uvozno podjetje
d.o.o. Koper, Ukmarjev trg 8

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ukmarjev trg 8, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: RADANOVIČ SLAĐENKO,

Spodnje Škofije 121 b, 6281 ŠKOFIJE, vlo-
žek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
7. 9. 1992; BLAGOJEVIĆ DRAGAN, M. Tita
60, TUZLA TUZLA, BIH, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10209
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00680 z dne 18. 2. 2000
pod št. vložka 1/03498/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5678277
Firma: ITASLO proizvodnja živilskih

proizvodov, trgovina, uvoz-izvoz in storit-
ve d.o.o. Sveto

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Sveto 4, 6223 KOMEN
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PASTIFICIO ALTINO S.N.C.

DI NISI GERMANO & C., Via Narni 1, PA-
DOV PADOVA, ITALIJA, vložek: 33.333,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 9. 1992; PES-
CE GIANFRANCO & CO SAS, Piazza IV No-
vembre 20, MAERN MAERNE DI MARTEL-
LAGO, ITALIJA, vložek: 33.333,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 23. 9. 1992; RIDAKI
D.O.O. SVETO, Sveto 4, 6223 KOMEN,
vložek: 33.334,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10210
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00681 z dne 18. 2. 2000
pod št. vložka 1/03501/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ORDER, trgovina, turizem, ko-
mercialne in finančne storitve, d.o.o. Ko-
per

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kampel 3/f, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BUBNIČ ALAN, Kampel 3/f,

6000 KOPER, vložek: 4.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 9. 4. 1992; GOLDENBERG
OLEG, Jefremova 9/2, LVOV, LVOV, UKRA-
JINA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 12. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10211
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00682 z dne 18. 2. 2000
pod št. vložka 1/03502/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: M.M. trgovina in proizvodnja
d.o.o. Hrpelje

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Hrpelje, Borova ul. 4, 6240 KO-
ZINA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAHNIČ MARIJA, Borova

ul. 4, Hrpelje, 6240 KOZINA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10212
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00683 z dne 18. 2. 2000
pod št. vložka 1/03503/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: SINECOM, podjetje za trgovino,
proizvodnjo in storitve, d.o.o. Postojna,
Cankarjeva 8

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cankarjeva 8, 6230 POSTOJ-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: VASLE BORIS, Prekomor-

skih brigad 5, 6230 POSTOJNA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10213
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00684 z dne 18. 2. 2000
pod št. vložka 1/03504/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5766311
Firma: PAN - GAS Proizvodnja, trgovi-

na in storitve d.o.o. DAne pri Sežani 20E,
SEŽANA

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dane pri Sežani 20E, 6210 SE-
ŽANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PANGERC RUDOLF, Seno-

žeče 82 C, 6224 SENOŽEČE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10214
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00685 z dne 18. 2. 2000
pod št. vložka 1/03508/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: PROIZVODNO PODJETJE AG-
ROPRODUKT, d.o.o. Slovensko Gračišče

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pregara 59, 6272 SLOVEN-
SKO GRAČIŠČE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: STEPANČIČ LUCIJAN, Pre-

gara 59, 6272 SLOVENSKO GRAČIŠČE,
vložek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 16. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
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navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10215
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00686 z dne 18. 2. 2000
pod št. vložka 1/03513/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: WALENSIA, ekonomske storit-
ve, zastopanje, trgovina in turizem, d.o.o.
Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Istrskega odreda 10, 6320 PO-
RTOROŽ

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: VALENTA VALTER, Istrske-

ga odreda 10, 6320 PORTOROŽ, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 7.
1992; AUTOTRASPORTI DEL ZOTTO ADRI-
ANO, Via XXIX ottobre 13, CODRO COD-
ROIPO (UD), ITALIJA, vložek: 50.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10216
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00687 z dne 18. 2. 2000
pod št. vložka 1/03514/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5677157
Firma: TREIBER d.o.o. notranja in zu-

nanja trgovina Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pristaniška 3, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: TREIBER FRANČIŠKA, Po-

tok 35, 6000 KOPER, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10217
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00688 z dne 18. 2. 2000
pod št. vložka 1/03520/00 vpisalo v sodni

register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: CONTINENTAL Trgovina, grad-
beništvo in storitve, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica OF 13, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 102.240,00 Sit
Ustanovitelji: KEŠELJ OBRAD, Fazanska

2, 6320 PORTOROŽ, vložek: 34.080,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 9. 1992; OMA-
NOVIĆ ZLATKO, Oneščukova 49, MOSTA
MOSTAR, vložek: 34.080,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 16. 9. 1992; OMANOVIĆ DRA-
GAN, BNR 31, MOSTA MOSTAR, vložek:
34.080,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 9.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10218
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00689 z dne 18. 2. 2000
pod št. vložka 1/03523/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ALMA AGENT - agencijske, špe-
dicijsko-trensportne in zastopniške stori-
tve, d.o.o., Koper, Vojkovo nabrežje 30/A

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vojkovo nabrežje 30/A, 6000
KOPER

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: LIČAN ALEŠ, Čevljarska uli-

ca 15, 6000 KOPER, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 6. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10219
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00690 z dne 18. 2. 2000
pod št. vložka 1/03532/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: PETRACHEM d.o.o. Proizvod-
nja, trgovina in projektiranje Izola, 9. kor-
pusa 22

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 9. korpusa 22, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit

Ustanovitelji: TRAMPUŽ ALBERT, 9. kor-
pusa 22, 6310 IZOLA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 4. 4. 1992; TRAMPUŽ
MARGARETA, Murgle 55, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 4. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10220
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00691 z dne 18. 2. 2000
pod št. vložka 1/03534/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5680654
Firma: SEPROM Trgovina in storitve na

področju turizma in prevoza d.o.o. Parti-
zanska 17 SEŽANA

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska 17, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GUŠTIN DRAGO, Partizan-

ska 21, 6210 SEŽANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10221
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00692 z dne 18. 2. 2000
pod št. vložka 1/03535/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ZVEZDA d.o.o. Storitveno in tr-
govsko podjetje Koper, Strma pot 4a

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Strma pot 4 a, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GURALJ MELANIJA, Strma

pot 4 a, 6000 KOPER, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
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pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10222
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00693 z dne 18. 2. 2000
pod št. vložka 1/03545/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: DREVO - svetovanje, trgovina,
proizvodnja, export-import d.o.o. Pivka

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kolodvorska 5, 6257 PIVKA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SMRDELJ ASTA, Klenik 4,

6257 PIVKA, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 1. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10223
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00694 z dne 18. 2. 2000
pod št. vložka 1/03546/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5712343
Firma: POLAR, notranja in zunanja tr-

govina, gostinstvo, izvajanje strojnih in
elektro inštalacij d.o.o., Obala 95, Porto-
rož

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Obala 95, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: STARC SILVO, Obala 95,

6320 PORTOROŽ, vložek: 100.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 23. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10224
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00695 z dne 18. 2. 2000
pod št. vložka 1/03547/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5683050
Firma: MADAM, proizvodnja, trgovina,

storitve, turizem in gostinstvo d.o.o. Plav-
je 1/b, Škofije

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Plavje 1/b, 6281 ŠKOFIJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAHOR MARJETA, Plavje

1/b, 6281 ŠKOFIJE, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 9. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10225
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00696 z dne 18. 2. 2000
pod št. vložka 1/03560/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5828279
Firma: CBS, gostinstvo, notranja in zu-

nanja trgovina, d.o.o., Portorož
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Liminjanska 91, 6320 PORTO-

ROŽ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SABLJIČ RADMILA, Liminja-

nska 91, 6320 PORTOROŽ, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992; RADOVANOVIČ NENAD, Pacug 4,
6320 PORTOROŽ, vložek: 6.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10226
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00697 z dne 18. 2. 2000
pod št. vložka 1/03561/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5694582
Firma: SIP, podjetje za projektiranje,

proizvodnjo, servis in trgovino računalni-
ške opreme in strojev d.o.o. Postojna

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Rožna ulica 20, 6230 POSTO-
JNA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠAVORA DRAGO, Ščitarje-

vska 10, ZAGRE ZAGREB, HRVAŠKA, vlo-
žek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 6. 1992.

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

strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10227
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00698 z dne 18. 2. 2000
pod št. vložka 1/03563/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: MULTIGEST, trgovina, turizem,
finančne in komercialne storitve, d.o.o.
Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ferrarska 8, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SPINA ANTONIO, Via del

Monte 1, TRST, TRST, ITALIJA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 4.
1992; SPINA LUCIANO, Via del Monte 1,
TRST, TRST, ITALIJA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 8. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10228
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00699 z dne 18. 2. 2000
pod št. vložka 1/03567/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ZR SPEAKER LAB, avdioopre-
ma, izvoz, uvoz, d.o.o., Koseze 47, Ilirska
Bistrica

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Koseze 47, 6250 ILIRSKA BIS-
TRICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RASPOR ZVONE, Rozma-

nova 24, 6250 ILIRSKA BISTRICA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 3.
1992; RASPOR ZLATKA, Rozmanova 24,
6250 ILIRSKA BISTRICA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-10229
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00700 z dne 18. 2. 2000
pod št. vložka 1/03568/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: FORTUNA PLUS Trgovina, pro-
izvodnja, servis in zastopstva Koper,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pristaniška 8, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: TEPŠIČ ŽELJKO, Žarka Ču-

jiča 16, KARLO KARLOVAC, HRVAŠKA, vlo-
žek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 9. 1992; LENARČIČ RENATO, Brkin-
ska 2, 6310 IZOLA, vložek: 50.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 29. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10230
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00701 z dne 18. 2. 2000
pod št. vložka 1/03570/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: EUROTECH Mednarodno tržno
in tehnološko svetovanje d.o.o. Izola

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Obrtno stanovanjska cona,
6310 IZOLA

Osnovni kapital: 540.000,00 Sit
Ustanovitelji: REPIČ MILAN, Dolga reber

7, 6000 KOPER, vložek: 108.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 22. 9. 1992; SAMEC
VILIJEM, Proleterskih brigad 3, 6310 IZO-
LA, vložek: 108.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 22. 9. 1992; SOVEC ANTON-IVAN,
Mladinska 7, 6310 IZOLA, vložek:
108.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 9.
1992; CESCUTTI ALOIS, Rosentallerstr.5
Celovec, AVSTR AVSTRIJA, vložek:
135.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 9.
1992; MAHNE BRANKO, Alojza Valenčiča
12, 6310 IZOLA, vložek: 81.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10231
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00702 z dne 18. 2. 2000
pod št. vložka 1/03575/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: PERUN, trgovsko turistično pod-
jetje, d.o.o. Izola

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ob starem zidovju 8, 6310 IZO-
LA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEČAN ALOJZ, Ob starem

zidovju 8, 6310 IZOLA, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10232
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00703 z dne 18. 2. 2000
pod št. vložka 1/03581/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5733219
Firma: OAZA Trgovina, proizvodnja in

storitve d.o.o. Postojna
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Goriče 2, 6230 POSTOJNA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DRAGAN MILOŠ, Goriče 2,

6230 POSTOJNA, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 7. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10233
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00704 z dne 18. 2. 2000
pod št. vložka 1/03584/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5900468
Firma: DE JAVORI, proizvodnja, turi-

zem, ekonomske storitve in trgovina,
d.o.o. Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lepa cesta 29, 6320 PORTO-
ROŽ

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOŽAR TADEJ, Lepa cesta

29, 6320 PORTOROŽ, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-10234
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00705 z dne 18. 2. 2000
pod št. vložka 1/03586/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: CELESTINA SADJE d.o.o., pod-
jetje za trgovino na debelo in drobno,
Izola

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Obrtna cona B 6, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BIZJAK DANIELA, Osojna

pot 1, 6310 IZOLA, vložek: 100.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 5. 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10235
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00706 z dne 18. 2. 2000
pod št. vložka 1/03591/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: TUTTI FRUTTI d.o.o. Koper, tr-
govina, gostinstvo in storitve

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Čevljarska 5, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: DURMIŠI ERAN, Čevljarska

3, 6000 KOPER, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe 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-10236
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00707 z dne 18. 2. 2000
pod št. vložka 1/03592/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: SLIM LINE d.o.o. Podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Sončna pot 31, 6320 PORTO-
ROŽ

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: POLIČ DENIS, Sončna pot

31, 6320 PORTOROŽ, 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-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10237
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00708 z dne 18. 2. 2000
pod št. vložka 1/03594/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5685281
Firma: FIMA Podjetje za trgovino in sto-

ritve d.o.o. Portorož
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pod anteno 10, 6320 PORTO-

ROŽ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: POLAJNAR MAJDA, Pod an-

teno 10, 6320 PORTOROŽ, vložek:
52.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 11.
1992; POLAJNAR IGOR, Pod anteno 10,
6320 PORTOROŽ, vložek: 24.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 23. 11. 1992; ČAZI-
MOVSKI ISMET, Seča 194/a, 6320 POR-
TOROŽ, vložek: 24.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-10238
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00709 z dne 18. 2. 2000
pod št. vložka 1/03604/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: MILTON, trgovina in storitve,
d.o.o., Lokev

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lokev 169, 6215 DIVAČA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MEVLJA EGON, Lokev 169,

6215 DIVAČA, vložek: 100.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 2. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8275
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00012 z dne 7. 1. 2000
pod št. vložka 1/00702/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: MODRA PASIJONKA, turistično
podjetje, d.o.o., Portorož, Šentjane 25

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šentjane 25, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRIŽMAN PAOLO, Hrvatini

4, 6280 ANKARAN, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 31. 8. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8276
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00013 z dne 7. 1. 2000
pod št. vložka 1/00863/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5302471
Firma: ANAMAR Trgovinsko podjetje,

d.o.o. Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Manžan 3 a, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOCJANČIČ BRANKO, Ma-

nžan 3 a, 6000 KOPER, vložek: 1.400,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 12. 1989;
MOŽE ALENKA, B. Giordana 2, 6000 KO-
PER, vložek: 600,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 11. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa

navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8277
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00014 z dne 7. 1. 2000
pod št. vložka 1/00922/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: MKL 2000, Gradbeništvo in tu-
rizem d.o.o. PORTOROŽ

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Fizine 6, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MALLY KLAVDIJ, XXX. Divi-

zije 4, 6320 PORTOROŽ, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 12. 1989; MA-
LLY LIVIJANA, XXX. Divizije 4, 6320 POR-
TOROŽ, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8278
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00015 z dne 7. 1. 2000
pod št. vložka 1/00931/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ERKO - elektronika, računalniš-
tvo in komunikacije, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta I. Istrske brigade 103,
6000 KOPER

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: PEROŠA RUDI, Cesta I. Ist-

rske brigade 103, 6000 KOPER, vložek:
700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12.
1989; PEROŠA MILAN, Kidričeva 15, 6000
KOPER, vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 26. 12. 1989; VATOVEC BORIS, Ko-
rtine 7, Pobegi, 6000 KOPER, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe 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-8279
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00016 z dne 7. 1. 2000
pod št. vložka 1/00932/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: TRGOVSKO IN PROIZVODNO
PODJETJE ALUMONT d.o.o. Slovensko
Gračišče

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Sočerga 16/a, 6272 SLOVEN-
SKO GRAČIŠČE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RADOVAC JANKO, Sočer-

ga 16/a, 6272 SLOVENSKO GRAČIŠČE,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8280
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00017 z dne 7. 1. 2000
pod št. vložka 1/00960/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: SURF SERVICE, navtična in špo-
rtna oprema, d.o.o., Piran, Goriška 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Goriška 1, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽELEZNIK ALAN, Goriška

1, 6330 PIRAN, vložek: 1.800,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 18. 12. 1998; ŽELEZNIK
STANKA, Goriška 1, 6330 PIRAN, vložek:
200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8281
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00018 z dne 7. 1. 2000
pod št. vložka 1/00970/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5364035
Firma: BILURA Trgovina s konfekcijo

in obutvijo, d.o.o. Portorož
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Obala 114, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POGAČNIK LUCIANA, Ba-

zoviška 9, 6320 PORTOROŽ, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 12.
1989; POGAČNIK VLADIMIR, Bazoviška 9,
6320 PORTOROŽ, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 11. 12. 1989; POGAČ-
NIK ROK, Bazoviška 9, 6320 PORTOROŽ,
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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8282
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00019 z dne 7. 1. 2000
pod št. vložka 1/00977/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: E E ENERGIJA - ELEKTRIKA
energetski inženiring, svetovanje in izva-
janje del d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Budičinova 8, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GREGORC HINKO, Mirni

kot 7, 6320 PORTOROŽ, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8283
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00020 z dne 7. 1. 2000
pod št. vložka 1/00979/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: TRIMONT, podjetje za razvoj,
inženiring, proizvodnjo in prodajo izdel-
kov d.o.o. Izola

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pod vinogradi 7, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: PRUNK IGOR, Cesta JLA 2,

6330 PIRAN, vložek: 700,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 19. 12. 1989; GRLICA ZDRAV-
KO, F. Bidovca 1, 6310 IZOLA, vložek:
700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 12.
1989; VUGA RADOVAN, Drevored 1. maja

8, 6310 IZOLA, vložek: 700,00 Sit, ne od-
govarja, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8284
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00021 z dne 7. 1. 2000
pod št. vložka 1/00993/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: SPIT, svetovanje, projektiranje,
izvajanje gradbenih, obrtniških in insta-
lacijskih del in trgovina, d.o.o. Sežana,
Tomaj 122

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tomaj 122, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 2.800,00 Sit
Ustanovitelji: HENIGMAN STANKO, Nika

Šturma 8, 6210 SEŽANA, vložek: 2.800,00
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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8285
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00022 z dne 7. 1. 2000
pod št. vložka 1/01009/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: TRGOVSKO PODJETJE HALIE-
TUM, d.o.o. IZOLA

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prečna 5, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRLICA RADO, Prečna 5,

6310 IZOLA, vložek: 2.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe 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-8286
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00023 z dne 7. 1. 2000
pod št. vložka 1/01018/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: K.N.B.R., izvozno uvozno in pro-
izvodno podjetje, d.o.o., Spodnje Škofije
121 b

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Spodnje Škofije 121 b, 6281
ŠKOFIJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOVIČ RADO, Kolodvorska

1, 6210 SEŽANA, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 28. 12. 1989; KOJADI-
NOVIČ DESIMIR, Obrov 44, 6243 OBROV,
vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 12. 1989; RADANOVIČ DRAŽENKO,
Spodnje Škofije 121 b, 6281 ŠKOFIJE, vlo-
žek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 12. 1989; BERTOCCHI LEONARDO,
V.S.Barbara, Stradello A 21, TRIESTE, ITA-
LIA, vložek: 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8287
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00024 z dne 7. 1. 2000
pod št. vložka 1/01029/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: MANON - Gostinstvo in trgovi-
na, d.o.o. Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Obala 105, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BABIČ MARJAN, Ul. borcev

32, 6320 PORTOROŽ, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8288
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00025 z dne 7. 1. 2000
pod št. vložka 1/01050/00 vpisalo v sodni

register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5348463
Firma: ITALMODA CENTER - Trgovina

s konfekcijo in obutvijo, d.o.o. Portorož
ITALMODA CENTRO - Commercio di con-
fezioni e calzatura, s.r.l. Portorose

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Obala 105, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CARNIELLI ATTILIO MARIO,

Btg. Gemona 4, CORDOVADO (PN), vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 9.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8289
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00026 z dne 7. 1. 2000
pod št. vložka 1/01052/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: AREDA - Proizvodnja in trgovi-
na, d.o.o. Lokev

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lokev 137, 6215 DIVAČA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAŽEM ALJANA, Lokev

137, 6215 DIVAČA, vložek: 800,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 26. 12. 1989; RAŽEM MI-
LAN, Lokev 137, 6215 DIVAČA, vložek:
600,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12.
1989; DEBEVEC DOROTEJA, Cesta na Le-
nivec 18, 6210 SEŽANA, vložek: 600,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8290
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00027 z dne 7. 1. 2000
pod št. vložka 1/02965/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: RAMAX Trgovsko podjetje d.o.o.
Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pristaniška 1, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit

Ustanovitelji: RASTOVAC RADOVAN, Hr-
vatini 146, 6280 ANKARAN, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8291
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00028 z dne 7. 1. 2000
pod št. vložka 1/02970/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: INTERPLAN, storitve in trgovi-
na, d.o.o. Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Seča 194 a, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOJTANIČ NELIDA, Seča

194 a, 6320 PORTOROŽ, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8292
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00029 z dne 7. 1. 2000
pod št. vložka 1/02971/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: KAFI, trgovina na debelo in dro-
bno, import-export, d.o.o., Izola, Nazorje-
va 9

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Nazorjeva 9, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FILIPČIČ KARMEN, Nazor-

jeva 9, 6310 IZOLA, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe 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-8293
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00030 z dne 7. 1. 2000
pod št. vložka 1/02972/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: MRAVLJICA, trgovina in storit-
ve, d.o.o., Postojna, Jenkova 18

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Jenkova 18, 6230 POSTOJNA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JELARČIČ MATEJA, Jenko-

va 18, 6230 POSTOJNA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 2. 1992; BREZ-
EC VESNA, Vojkova 17, 6230 POSTOJNA,
vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8294
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00031 z dne 7. 1. 2000
pod št. vložka 1/02975/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: GAP, izobraževanje, komerica-
lne in finančne storitve, trgovina, d.o.o.
Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Belokriška 22, 6320 PORTO-
ROŽ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LOJO NATAŠA, Belokriška

22, 6320 PORTOROŽ, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8295
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00032 z dne 7. 1. 2000
pod št. vložka 1/02977/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: TEHNOLES, proizvodnja lesa,
trgovina in ekonomske storitve, d.o.o. Ko-
per

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Glagoljaška 8, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SINIGAGLIA ALDO, S. Vito

al Tagliamento, PORDENONE, ITALIJA, vlo-
žek: 2.400,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
16. 3. 1992; HAJDNIK MITJA, Prisojna pot
1, 6000 KOPER, vložek: 2.400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 16. 3. 1992; HALAVANJA
MIRKO, Nade Dimić 14, KARLOVAC, HR-
VAŠKA, vložek: 800,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 16. 3. 1992; ORAŽEM BORIS, Oljča
pot 45 A, 6000 KOPER, vložek: 2.400,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8296
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00033 z dne 7. 1. 2000
pod št. vložka 1/02989/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5675979
Firma: JANA VONČINA d.o.o., storitve,

svetovanja, kmetijstvo, trgovina, turizem
Sežana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: I. tankovske brigade 3, 6210
SEŽANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VONČINA IVANKA, I. tanko-

vske brigade 3, 6210 SEŽANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8297
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00034 z dne 7. 1. 2000
pod št. vložka 1/02991/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ČRT, Podjetje za opravljanje ko-
mercialnih, storitvenih in gradbenih de-
javnosti d.o.o., Premancan 16, Ankaran

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Premancan 16, 6280 ANKA-
RAN

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SEKAČ ČRTOMIR, Prema-

ncan 16, 6280 ANKARAN, vložek: 4.000,00

Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1992; SE-
KAČ YUET, Premancan 16, 6280 ANKA-
RAN, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 30. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8298
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00035 z dne 7. 1. 2000
pod št. vložka 1/02993/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ROMINEX, trgovina, špedicija in
zastopanje, d.o.o., Portorož, Kosmačeva
42

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kosmačeva 42, 6320 PORTO-
ROŽ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽVAB DANIJEL, Kosmače-

va 42, 6320 PORTOROŽ, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8299
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00036 z dne 7. 1. 2000
pod št. vložka 1/02996/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: FAGUS International, proizvod-
nja in trgovina, d.o.o. Sežana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska cesta 79, 6210
SEŽANA

Osnovni kapital: 60.000,00 Sit
Ustanovitelji: ADRIA GORIZIA S.r.l., Piaz-

za della Vittoria 6, GORIZIA, ITALIJA, vložek:
20.400,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 2.
1992; BTC TERMINAL SEŽANA d.o.o., Par-
tizanska c. 79, 6210 SEŽANA, vložek:
19.800,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 2.
1992; MOHAR ZDENKO, Hrib l4, 1318 LO-
ŠKI, vložek: 6.600,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 25. 2. 1992; PODBORŠEK ANTON,
Posavskega 28, 1000 LJUBLJANA, vložek:
6.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 2.
1992; SEDMAK JOŽEF, Franca Segulina 6,
6210 SEŽANA, vložek: 6.600,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 25. 2. 1992.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8300
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00037 z dne 7. 1. 2000
pod št. vložka 1/02997/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: LOKACIJA d.o.o. podjetje za in-
ženiring in projektiranje stanovanjskih in
javnih zgradb, KOPER

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Stritarjeva 10, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MALALAN SILVANA, Stritar-

jeva 10, 6000 KOPER, vložek: 3.200,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 2. 1992; TRS-
TENJAK FRANČIŠKA, C. na Markovec 16,
6000 KOPER, vložek: 4.800,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 28. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8301
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00038 z dne 7. 1. 2000
pod št. vložka 1/02999/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5596254
Firma: ICE MAN Ekonomske storitve

in trgovina, d.o.o. Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pristaniška 21, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 84.800,00 Sit
Ustanovitelji: FRANTAR RUDI, Gregorči-

čeva ul. 61, 6310 IZOLA, vložek: 33.920,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1994; RA-
DIN GIULIANO, Levstikova 10, 6310 IZOLA,
vložek: 33.920,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
30. 3. 1994; IL GELATO DI ARNOLDO E. &
C. S.N.C., TRST, Via San Bartolo 4, TRST,
ITALIA, vložek: 16.960,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 30. 3. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8302
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00039 z dne 7. 1. 2000
pod št. vložka 1/03008/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: LINEA GIEFFE - Proizvodnja no-
gavic in trgovina, d.o.o. Sežana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska 82, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 45.800,00 Sit
Ustanovitelji: GOIA FLAVIO, Via Navali 31,

TRST, ITALIJA, vložek: 22.900,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 16. 12. 1991; FERRARI
LIVIO, Via Monte Rosa 1, CASTELGOFRE-
DO (MN), ITALIJA, vložek: 22.900,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 16. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8303
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00040 z dne 7. 1. 2000
pod št. vložka 1/03011/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: DINI, trgovsko podjetje d.o.o.
Studeno

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Studeno 75, 6230 POSTOJNA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: IBISHI ISMET, Kraigherjeva

10, 6230 POSTOJNA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8304
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00041 z dne 7. 1. 2000
pod št. vložka 1/03027/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ČOGA, studio za nego telesa in
zdravo preherano, d.o.o., Malija 97, Izola

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Malija 97, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČOGA TOMISLAV, Malija

97, 6310 IZOLA, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 1. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8305
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00042 z dne 7. 1. 2000
pod št. vložka 1/03028/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: BRIN, proizvodnja lesnih in ko-
vinskih izdelkov, trgovina in storitve d.o.o.
Pivka

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Petelinje 48, 6257 PIVKA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠORC ŽELJKO, Pivška 2,

6230 POSTOJNA, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 31. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8306
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00043 z dne 7. 1. 2000
pod št. vložka 1/03031/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: A.L.S., rekreacija, turizem in sto-
ritve, d.o.o., Piran ricreazione, turismo e
servizi, s.r.l., Pirano

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Razgled 24, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LENASSI ALEŠ, Razgled

24, 6330 PIRAN, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 8. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske 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-8307
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00044 z dne 7. 1. 2000
pod št. vložka 1/03035/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: PERIMPEX - Notranja in zuna-
nja trgovina ter storitve, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ferrarska cesta, b.št., 6000
KOPER

Osnovni kapital: 10.063,00 Sit
Ustanovitelji: ŠUC RADOVAN, Obala

105, 6320 PORTOROŽ, vložek: 10.063,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8308
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00045 z dne 7. 1. 2000
pod št. vložka 1/01091/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: NK KOPER, organizacija poklic-
nega in amaterskega športa, turizem in
zastopanje, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljanska cesta 2, 6000 KO-
PER

Osnovni kapital: 90.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRUS BOGDAN, Dekani

169 a, 6271 DEKANI, vložek: 90.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 8. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8309
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00046 z dne 7. 1. 2000
pod št. vložka 1/01102/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: VELKOP - trgovina na debelo,
svetovanje in inženiring, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Puče 1/e, 6274 ŠMARJE PRI
KOPRU

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MOHORČIČ EGIDIJ, Puče

1/e, 6274 ŠMARJE PRI KOPRU, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8310
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00047 z dne 7. 1. 2000
pod št. vložka 1/01120/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: EUROAGENT d.o.o. - Agencija
za mednarodne prevoze in posredovanje,
Koper, Jugoslovanske mornarice 1 A

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Jugoslovanske mornarice 1 A,
6000 KOPER

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: BEDNARIK MITJA, Gorta-

nova 4, 6330 PIRAN, vložek: 700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 18. 12. 1989; BEDNARIK
RADIVOJ, Prisoje 2, 6000 KOPER, vložek:
700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12.
1989; KOBAL DAMJANA, Prisoje 2, 6000
KOPER, vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 18. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8311
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00048 z dne 7. 1. 2000
pod št. vložka 1/01122/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: TIPSS - trgovinske in zunanjetr-
govinske storitve, d.o.o., Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Obala 120, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STOJANOVIČ SINIŠA, Vinjo-

le 30 b, 6320 PORTOROŽ, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 1.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka

32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8312
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00049 z dne 7. 1. 2000
pod št. vložka 1/01127/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: EURO-LOOK, trgovina in proiz-
vodnja, d.o.o. Koper, JLA 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: JLA 3, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARINŠEK ZDRAVKO, Pa-

horjeva 28, 6000 KOPER, vložek: 1.400,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 1. 1990; MA-
RINŠEK LJILJANA, Pahorjeva 28, 6000 KO-
PER, vložek: 600,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 12. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8313
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00050 z dne 7. 1. 2000
pod št. vložka 1/01151/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: KLUN, podjetje za opravljanje
zidarskih in finalnih gradbenih del, d.o.o.
Šmihel 43, Hruševje

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šmihel 43, 6225 HRUŠEVJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLUN STANE, Pivška 6,

6230 POSTOJNA, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 18. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8314
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00051 z dne 7. 1. 2000
pod št. vložka 1/01155/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
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nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: GELIDA proizvodnja in trgovi-
na, d.o.o., Izola, Levstikova 2

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Levstikova 2, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLOKOČOVNIK TOMIS-

LAV, Pahorjeva 30, 6000 KOPER, vložek:
1.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 2.
1990; KLOKOČOVNIK GEORG, Levstikova
2, 6310 IZOLA, vložek: 500,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 20. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8315
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00052 z dne 7. 1. 2000
pod št. vložka 1/01161/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: L.J. ATRIX Trgovina na debelo
in drobno d.o.o., Postojna, Vilharjeva 21

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vilharjeva 21, 6230 POSTOJ-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAZAR JANEZ, Vilharjeva

21, 6230 POSTOJNA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 14. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8316
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00053 z dne 7. 1. 2000
pod št. vložka 1/01163/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: MODA GANONI, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Izola

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dantejeva 2, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GANONI JUSTIN, Cesta na

Markovec 3, 6000 KOPER, vložek:
1.400,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12.
1989; GANONI KSENIJA, Cesta na Marko-
vec 3, 6000 KOPER, vložek: 400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 26. 12. 1989; TUŠEK MA-

RKO, Vlahovičeva 22, 6280 ANKARAN, vlo-
žek: 200,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8317
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00054 z dne 7. 1. 2000
pod št. vložka 1/01239/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: KDS, podjetje za cestni prevoz
blaga, d.o.o., Šmarje 14/a

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šmarje 14/a, 6274 ŠMARJE
PRI KOPRU

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOZLOVIČ DAVID, Cesta na

Markovec 63, 6000 KOPER, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 2.
1990; KOZLOVIČ SANDI, Cesta na Marko-
vec 63, 6000 KOPER, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8318
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00055 z dne 7. 1. 2000
pod št. vložka 1/01245/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: PRIJON MANAGEMENT - trgovi-
na, storitve in posredništvo p.o. Koper

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Dolinska 46/F, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRIJON MARKO, Dolinska

46/F, 6000 KOPER, vložek: 2.000,00 Sit,
ostalo, vstop: 15. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8319
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00056 z dne 7. 1. 2000
pod št. vložka 1/01252/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5373158
Firma: FESTIVAL MMS, podjetje za or-

ganizacijo in posredovanje glasbenih in
drugih zabavnih prireditev, d.o.o. Porto-
rož

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Senčna pot 10, 6320 PORTO-
ROŽ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLUN ZLATKO, Vojkovo na-

brežje 16, 6000 KOPER, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 5. 1990; SM-
REKAR ROBERT, Vilfanova 31, 6320 POR-
TOROŽ, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 30. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8320
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00057 z dne 7. 1. 2000
pod št. vložka 1/01261/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5368910
Firma: PAPIRUS, grafična dejavnost,

d.o.o., Gažon
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gažon 10, 6274 ŠMARJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GLAVINA DENIS, Gažon 10,

6274 ŠMARJE, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 23. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8321
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00058 z dne 7. 1. 2000
pod št. vložka 1/01267/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: O & V, trgovina na drobno in
oskrba ladij, d.o.o., Koper
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Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Valvazorjeva 6, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RUŠNJAK ONORINA, Val-

vazorjeva 6, 6000 KOPER, vložek: 500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12. 1989; RU-
ŠNJAK VALTER, Valvazorjeva 6, 6000 KO-
PER, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 26. 12. 1989; KOVAČIČ STEFANO, Via
del Dittamo 1, TRST, ITA, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 11. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8322
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00059 z dne 7. 1. 2000
pod št. vložka 1/01288/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: MILVIS, Export, Import, Trgovi-
na D.o.o., Sežana, Vidmašče št. 2

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vidmašče št. 2, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PENEV MILKO, Weststras-

se 3, ZOFINGEN, ŠVICA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8323
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00075 z dne 10. 1. 2000
pod št. vložka 1/03038/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: PRIMOLES, trgovina in proizvo-
dnja lesnih izdelkov, export-import,
d.o.o., Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Obrtna cona Šalara b.št., 6000
KOPER

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DANOJLIĆ VLADAN, Kralje-

va ulica 19, 6000 KOPER, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)

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

Sr-8324
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00076 z dne 10. 1. 2000
pod št. vložka 1/03042/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: PROIZVODNO TRGOVSKO POD-
JETJE VIGRED d.o.o. Lukini, Slovensko
Gračišče

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lukini 16, 6272 SLOVENSKO
GRAČIŠČE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PODVRŠIČ MARIJAN, ML.,

Lukini 16, 6272 SLOVENSKO GRAČIŠČE,
vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 4. 1992; PODVRŠIČ MARIJAN, ST., Ve-
luščkova 9, 6000 KOPER, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992; PAL-
ČIČ EDA, Lukini 16, 6272 SLOVENSKO
GRAČIŠČE, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgo-
varja, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8325
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00077 z dne 10. 1. 2000
pod št. vložka 1/03044/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: EGU, trgovina, posredovanje,
zastopstvo in uvoz-izvoz, d.o.o. Ankaran

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Bevkova 11, 6280 ANKARAN
Osnovni kapital: 9.000,00 Sit
Ustanovitelji: MEMON EDVARD, Krožna

cesta 4, 6000 KOPER, vložek: 3.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 3. 1992; ŠTR-
KALJ GORAN, Bevkova 11, 6280 ANKA-
RAN, vložek: 3.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 31. 3. 1992; CIACCHI ERVINO, Via
Mazzarei 10, MUGGIA, ITALIJA, vložek:
3.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni

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

Sr-8326
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00078 z dne 10. 1. 2000
pod št. vložka 1/03047/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: EMIRO AGENCY Agencija za or-
ganizacijo prireditev in posredovanje Ko-
per d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vena Pilona 16, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČERNEKA MIRA, Vena Pi-

lona 16, 6000 KOPER, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 3. 1992; GOB-
BO EMILIO, Via V. Bellini 1, TRIESTE, ITA-
LIA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8327
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00079 z dne 10. 1. 2000
pod št. vložka 1/03049/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5609062
Firma: EUROCHANGE, menjalništvo, fi-

nančne storitve, export import, d.o.o., Po-
rtorož, Obala 14 B

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Obala 14 B, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: RUDINGER FERDINAND,

Via Beccaria 6, TRST, ITALIJA, vložek:
60.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 3.
1992; UDOVICI IN RUDINGER GIORGINA,
Via Beccaria 6, TRST, ITALIJA, vložek:
40.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe 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 1702 / Št. 21 / 8. 3. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Sr-8328
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00080 z dne 10. 1. 2000
pod št. vložka 1/03052/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ERGOTEHNIKA, vzdrževanje, in-
žiniring, d.o.o. Izola, Polje 35

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Polje 35, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARSIČ LUCJAN, Bonini

53 b, 6000 KOPER, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 24. 3. 1992; LAINŠ-
ČEK MAURO, Kreljeva 4, 6000 KOPER,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
24. 3. 1992; BAŠKOVIČ MLADEN, C. na
Markovec 57, 6000 KOPER, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 3.
1992; SLAVEC FRANKO, Drevored 1. maja
8, 6310 IZOLA, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 24. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8329
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00081 z dne 10. 1. 2000
pod št. vložka 1/03053/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: BEMIT, kmetijska proizvodnja,
trgovina in storitve d.o.o. Prestranek

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Reška cesta 5a, 6258 PREST-
RANEK

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BERGOČ MARJAN, Reška

cesta 5a, 6230 POSTOJNA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8330
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00082 z dne 10. 1. 2000
pod št. vložka 1/03056/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ARTECO d.o.o. - Podjetje za pro-
jektiranje, izdelavo in prodajo notranje
opreme, Šmarje

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šmarje 43, 6274 ŠMARJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARKEŽIČ VERJANO,

Šmarje 43, 6274 ŠMARJE, vložek:
1.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 9.
1990; JUGOVAC MARIO, Istrska vrata 5,
6310 IZOLA, vložek: 400,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 24. 9. 1990; JERMAN MIROS-
LAV, Gregorčičeva 44, 6310 IZOLA, vložek:
400,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 9.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8331
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00083 z dne 10. 1. 2000
pod št. vložka 1/03057/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: GALEX, proizvodno in trgovsko
podjetje d.o.o. Divača

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Istrski odred 6, 6215 DIVAČA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GAŠPERŠIČ ZORAN, Istr-

ski odred 6, 6215 DIVAČA, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8332
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00084 z dne 10. 1. 2000
pod št. vložka 1/03059/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: KO COMERCE, trgovina, gostin-
stvo in storitve, d.o.o. Kozina

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Hrpelje 6 B, 6240 KOZINA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRANDIČ SONJA, Hrpelje

6 b, 6240 KOZINA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 24. 12. 1991; GRAN-
DIČ EDVARD, Hrpelje 6 b, 6240 KOZINA,

vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
24. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8333
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00085 z dne 10. 1. 2000
pod št. vložka 1/03060/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: SF & W, turistične storitve d.o.o.
Portorož, Božidarja Jakca 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Božidarja Jakca 4, 6320 POR-
TOROŽ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRENN GERHARD, Ober-

muhlbach 3, ST. VEIT A.D. GLAN, AVSTRI-
JA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 13. 3. 1992; GRAF WERNER, Mozart-
strasse 42/4/18, KLAGENFURT, AUSTRI-
JA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 13. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8334
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00086 z dne 10. 1. 2000
pod št. vložka 1/03061/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: DD TEHNIKA proizvodnja elekt-
ronskih naprav, trgovina, zastopništvo in
posredovanje d.o.o. Divača

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ludvika Požrlja 2, 6215 DIVA-
ČA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ĐURĐEVIĆ DUŠKO, Ivana

Rozmana 1, 6210 SEŽANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
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ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8335
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00087 z dne 10. 1. 2000
pod št. vložka 1/03068/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5617430
Firma: DEA Trgovina in storitve, popra-

vila in vzdrževanje d.o.o. Jakovce 1/D,
Sežana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Jakovce 1/D, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKAPIN MILAN, Jakovce 4,

6210 SEŽANA, vložek: 8.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 9. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8336
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00088 z dne 10. 1. 2000
pod št. vložka 1/03069/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: AGROMAR Trgovina na debelo
in drobno, gostinstvo, proizvodnja sadik
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Polje 30, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARKOVIČ FRANKO, Polje

30, 6310 IZOLA, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 11. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8337
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00089 z dne 10. 1. 2000
pod št. vložka 1/03073/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ŠIRCA, proizvodnja, storitve in
trgovina, d.o.o., Malo Ubeljsko 20, Hru-
ševje

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Malo Ubeljsko 20, 6225 HRU-
ŠEVJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠIRCA ROBERT, Malo Ube-

ljsko 20, 6225 HRUŠEVJE, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8338
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00090 z dne 10. 1. 2000
pod št. vložka 1/03075/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ERGO, Logistika, kvaliteta stori-
tev, obvladovanje rizikov, management,
družba z omejeno odgovornostjo

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Bonini 92, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRUGMAN RENE, Jeanne

D Arclaan 118, AMSTELVEEN, NIZOZEM-
SKA, vložek: 8.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8339
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00091 z dne 10. 1. 2000
pod št. vložka 1/03079/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5845254
Firma: DOMINA, gostinstvo, trgovina,

import-export, d.o.o., Portorož
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Postajališka 2, 6320 PORTO-

ROŽ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DJIKANOVIČ ŽELJKO, Čo-

kova 1, 6320 PORTOROŽ, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 3.
1992.

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

strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8340
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00092 z dne 10. 1. 2000
pod št. vložka 1/03082/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5618916
Firma: EKODET, proizvodnja kemičnih

in podobnih proizvodov, trgovina, export-
import, d.o.o., Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vojkovo nabrežje 38, 6000 KO-
PER

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZIRALDO GORAN, Bošed-

raga 8, 6000 KOPER, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 8. 4. 1992; BERARDI
SERGIO, Via Verga 10 Riccione FO, ITALIA,
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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8341
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00106 z dne 12. 1. 2000
pod št. vložka 1/03083/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: MARVIVA d.o.o. Izola, trgovina,
uvoz, izvoz in zastopanje

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Oktobrske revolucije št. 27 b,
6310 IZOLA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLARIČ GVIDO, Oktobrske

revolucije 27 b, 6310 IZOLA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.



Stran 1704 / Št. 21 / 8. 3. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Sr-8342
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00107 z dne 12. 1. 2000
pod št. vložka 1/03088/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5618924
Firma: EUROSA, proizvodnja, medna-

rodna trgovina in finančni inženiring
d.o.o., Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pristaniška 1, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: POŽAR VLADIMIR, Liminja-

nska 99 Lucija, 6320 PORTOROŽ, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8343
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00108 z dne 12. 1. 2000
pod št. vložka 1/03093/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: BIMIT, trgovina, proizvodnja,
uvoz in izvoz, d.o.o., Prestranek, Ulica Iva-
na Vadnala 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica Ivana Vadnala 6, 6258
PRESTRANEK

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BIŠČAK MATEJ, Ulica Ivana

Vadnala 6, 6258 PRESTRANEK, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 2.
1992; BIŠČAK TADEJ, Ulica Ivana Vadnala
6, 6258 PRESTRANEK, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8344
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00109 z dne 12. 1. 2000
pod št. vložka 1/03099/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: NORTH-WIND, trgovina na de-
belo in drobno, import-export, d.o.o., Se-
čovlje, Dragonja 50

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dragonja 50, 6333 SEČOVLJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VODOPIJA ANDY-MIKAEL,

Dragonja 50, 6333 SEČOVLJE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8345
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00110 z dne 12. 1. 2000
pod št. vložka 1/03101/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ŠPED R.E.I.D. ŠPEDICIJA IN TR-
GOVINA d.o.o. TUBLJE PRI HRPELJAH -
KOZINA

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tublje pri Hrpeljah 21a, 6240
KOZINA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: POLES NADJA, Tublje pri

Hrpeljah 21 a, 6240 KOZINA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8346
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00111 z dne 12. 1. 2000
pod št. vložka 1/03107/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: EXKOD, d.o.o. za zunanjetrgovi-
nsko dejavnost, finančni inžiniring, infor-
matiko in gospodarsko svetovanje Sežana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska cesta 65, 6210
SEŽANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KODRIČ DANILO, Partizan-

ska 65, 6210 SEŽANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 3. 1992.

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

strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8347
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00112 z dne 12. 1. 2000
pod št. vložka 1/03110/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ADRIA 1992, import-export, tr-
govina, posredništvo d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vojkovo nabrežje 30, 6000 KO-
PER

Osnovni kapital: 119.454,00 Sit
Ustanovitelji: ABBAZIA HANDELS

G.M.B.H., Rosenstrasse 7 Munchen, NEM-
ČIJA, vložek: 106.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 10. 4. 1992; MANOJLOVIĆ VESNA,
Partizanska 4 Vukovar, HRVATSKA, vložek:
13.454,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 1.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8348
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00113 z dne 12. 1. 2000
pod št. vložka 1/03113/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5666511
Firma: RENOVA, vzdrževanje strojev,

storitve in trgovina, d.o.o., Postojna, Vo-
laričeva 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Volaričeva 5, 6230 POSTOJ-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČUK EDVIN, Nova vas 1 a,

6230 POSTOJNA, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe 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. 21 / 8. 3. 2000 / Stran 1705

Sr-8349
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00114 z dne 12. 1. 2000
pod št. vložka 1/03114/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: DE-TE, trgovina, uvoz, izvoz,
d.o.o., Ilirska Bistrica, Vilharjeva 2

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vilharjeva 2, 6250 ILIRSKA BI-
STRICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRERADOVIĆ BRANKO,

Reisnerova ulica 4, OSIJEK, HRVAŠKA, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8350
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00115 z dne 12. 1. 2000
pod št. vložka 1/03117/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5693233
Firma: PANORAMA, gostinsko in trgov-

sko podjetje, d.o.o., Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Triban 1, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAKOMIN FRANKO, Benči-

čeva 10, 6000 KOPER, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 2. 1992; SMER-
DELJ DAMIR, Vanganelska c. 53 e, 6000
KOPER, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 1. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8351
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00116 z dne 12. 1. 2000
pod št. vložka 1/03118/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: CARMEX, import-export, trgovi-
na in komercialne storitve, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ferrarska 12, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: STRMČNIK MARKO, Priso-

je 4, 6000 KOPER, vložek: 50.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 6. 5. 1992; DIMITRIJE-
VIĆ DRAGAN, Ivančičeva cesta 32, 6280
ANKARAN, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgo-
varja, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8352
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00117 z dne 12. 1. 2000
pod št. vložka 1/03120/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: APROMIX GENERAL SERVICE,
turizem, trgovina, finančne in komercia-
lne storitve, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ferrarska 12, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: NEGRETTO DOMENICO,

V.D. Chiesa 7 Montecchio Magg., ITALIA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 3. 1992; DE GUIO GIAN LUIGI, V.P Ma-
ronelli 52 B.del Grappa, ITALIA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 3.
1992; TERENZANI RINA, S.M al. Tagl., V.
A. Bivi 15, ITALIA, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 17. 6. 1992; ROSSI RO-
BERTO, Latisana, Via dei Ghiozzi 4, ITALIA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8353
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00118 z dne 12. 1. 2000
pod št. vložka 1/03126/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ARTWORK, industrijsko in grafi-
čno oblikovanje, ekonomske storitve in
trgovina, d.o.o. Piran

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trinkova 1, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit

Ustanovitelji: PŠAKER BORUT, Trinkova
1, 6330 PIRAN, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 1. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8354
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00119 z dne 12. 1. 2000
pod št. vložka 1/03137/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: EUROFLEX - Trgovina, uvoz -
izvoz in zastopanje Koper, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vojkovo nabrežje 38, 6000 KO-
PER

Osnovni kapital: 10.095,00 Sit
Ustanovitelji: BABIČ VALTER, Škocjan 1,

6000 KOPER, vložek: 4.845,60 Sit, ne od-
govarja, vstop: 5. 4. 1993; HORVAT DANI-
LO, Cahova 14, 6280 ANKARAN, vložek:
4.845,60 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 4.
1993; DOLES JANKO, Dolinska 38 c, 6000
KOPER, vložek: 403,80 Sit, ne odgovarja,
vstop: 5. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8355
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00120 z dne 12. 1. 2000
pod št. vložka 1/03145/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: EFEKTA - Trgovina, turizem, gra-
dbeništvo, d.o.o. Šmarje

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šmarje št. 147, 6274 ŠMARJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: NEMEC ALOJZ, Zgornje

Rečice 52, 3270 LAŠKO, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 9.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
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ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8356
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00121 z dne 12. 1. 2000
pod št. vložka 1/03147/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: MW LAJF, podjetje za organizi-
ranje in posredovanje družabnih dejav-
nosti, d.o.o., Sečovlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Parecag 79, 6333 SEČOVLJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: RUMIN VALTER, Parecag

79, 6333 SEČOVLJE, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 5. 1992; VE-
SELINOVIČ MARKO, Vojkovo nabrežje 22,
6000 KOPER, vložek: 50.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8357
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00130 z dne 14. 1. 2000
pod št. vložka 1/01289/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: KASTELIC Trgovina na drobno
in debelo, Klenik 63, d.o.o., 66257 Pivka

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Klenik 63, 6257 PIVKA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KASTELIC STANISLAV, Kle-

nik 63, 6225 PIVKA, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8358
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00131 z dne 14. 1. 2000
pod št. vložka 1/01295/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: BAR EX CENTER proizvodnja in
montaža gostinske opreme d.o.o., Pobe-
gi, Bržani 6, Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pobegi, Bržani 6, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRAJNIK IGOR, Kozloviče-

va 7, 6000 KOPER, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 2. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8359
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00132 z dne 14. 1. 2000
pod št. vložka 1/01297/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: L.M.S., trgovina in storitve,
d.o.o., Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ferrarska 8, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: SERDINŠEK MARIJ, Grad-

nikova 5, 6000 KOPER, vložek: 1.050,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 1. 1993; ŽER-
JAL IGOR, Sp. Škofije 171, 6281 ŠKOFIJE,
vložek: 1.050,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8360
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00133 z dne 14. 1. 2000
pod št. vložka 1/01315/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: V.I.P., Video in propaganda,
d.o.o., Garibaldijeva 14, Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Garibaldijeva 14, 6320 POR-
TOROŽ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PERICA TOMISLAV, L. Mu-

šickog 1, NOVI SAD, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 12. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)

izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8361
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00134 z dne 14. 1. 2000
pod št. vložka 1/01322/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: DAROS, avtomobilski servis,
d.o.o. Obrtna cona 2, Šalara, Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Obrtna cona 2, Šalara, 6000
KOPER

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: OREL SERGEJ, Cesta na

Markovec 9, 6000 KOPER, vložek: 700,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12. 1989; MA-
URI ROBERT, Vojkovo nabrežje 22, 6000
KOPER, vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 26. 12. 1989; BOŽIČ FABRICIO,
Škocjan 70, 6000 KOPER, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8362
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00135 z dne 14. 1. 2000
pod št. vložka 1/01326/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: CUMEX-IM - Podjetje za trgovi-
no, storitve, uvoz in izvoz, d.o.o. Ankaran

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ivančičeva 18, 6280 ANKARAN
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FRBEŽAR DINKO, Ivančiče-

va 19, 6280 ANKARAN, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 1. 1990; RAŽ-
NJEVIČ KUZMAN, Beblerjeva ul. 12, 6000
KOPER, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe 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-8363
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00136 z dne 14. 1. 2000
pod št. vložka 1/01327/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: MOJ AVTO, prodaja in posredo-
vanje, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta na Markovec 27, 6000
KOPER

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKAPIN FRANCI, C. na Ma-

rkovec 27, 6000 KOPER, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8364
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00137 z dne 14. 1. 2000
pod št. vložka 1/01328/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: EVROPA, trgovina, import - ex-
port, d.o.o., JLA 29, Piran

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: JLA 29, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: SARCEVIC MARICA, Kaise-

rstrasse 48, WALDSHUT, NEMČIJA, vložek:
700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12.
1989; DE VIRGILIS DOMENICO, Kaiserst-
rasse 48, WALDSHUT, NEMČIJA, vložek:
700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12.
1989; GORJUP REZIKA, JLA 29, 6330 PI-
RAN, vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 18. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8365
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00138 z dne 14. 1. 2000
pod št. vložka 1/01329/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5382297
Firma: AIR PRESS, letalska informati-

ka, d.o.o. Aerodrom Portorož, Sečovlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Aerodrom Portorož, 6333 SE-
ČOVLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ANTOLOVIČ VITO, Goriška

1, 6330 PIRAN, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 17. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8366
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00139 z dne 14. 1. 2000
pod št. vložka 1/01331/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5650674
Firma: ELEKOPLAST, podjetje za trgo-

vino in marketing Sežana, Dane 36/c,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dane 36/c, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STRMLJAN JANEZ, Dane

36/c, 6210 SEŽANA, vložek: 1.800,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 28. 2. 1990; STRM-
LJAN CVETKA, Dane 36/c, 6210 SEŽANA,
vložek: 200,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8367
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00140 z dne 14. 1. 2000
pod št. vložka 1/02580/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: PROMDEI Turizem, notranja in
zunanja trgovina, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pristaniška cesta 2, 6000 KO-
PER

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PROMDEI BANKA delniška

družba, Zagreb, Ivekovičeva 17, 1000 ZAG-
REB, vložek: 7.840,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 29. 11. 1991; DEDIĆ HABIB, Bazovi-
ška 4, 6000 KOPER, vložek: 160,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 29. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8368
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00141 z dne 14. 1. 2000
pod št. vložka 1/02588/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5545382
Firma: IMP INSTALCOMMERCE, pod-

jetje za nabavo in prodajo instalacijske-
ga materiala, d.o.o. Izola

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Polje 5, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 73.846,20 Sit
Ustanovitelji: IMP MONTAŽA P.O. KO-

PER, Ul. 15. maja 21, 6000 KOPER, vlo-
žek: 25.846,20 Sit, ne odgovarja, vstop:
11. 10. 1991; BORDON MILAN, Turki 14 a
Pridvor, 6000 KOPER, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 11. 10. 1991; ČALU-
ŠIČ MARKO, Kozlovičeva 27, 6000 KOPER,
vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
11. 10. 1991; GODNIČ FRENK, Ukmarjeva
14, 6320 PORTOROŽ, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 10. 1991; JE-
RMAN DELGI, Pot na Brido 1, 6280 ANKA-
RAN, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 11. 10. 1991; KAPUS JURIJ, Grego-
riči 20 Pridvor, 6000 KOPER, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 10.
1991; VIDALI SERGEJ, Frenkova 3 a Pobe-
gi, 6000 KOPER, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 11. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8369
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00142 z dne 14. 1. 2000
pod št. vložka 1/02645/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5550254
Firma: IMP SIPO, podjetje za napelja-

vo in popravilo gradbenih instalacij, d.o.o.
Postojna

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tržaška cesta 48, 6230 POS-
TOJNA

Osnovni kapital: 33.846,00 Sit
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Ustanovitelji: IMP MONTAŽA KOPER
P.O., Ul. 15. maja 21, 6000 KOPER, vlo-
žek: 11.846,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 10. 1991; AJDOVEC JANEZ, Tržaška
c. 48, 6230 POSTOJNA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 10. 1991; KO-
GOVŠEK DUŠAN, Knežak 55, 6230 POS-
TOJNA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 12. 10. 1991; LAPANJA EDVARD,
Nova vas 2/a, 6230 POSTOJNA, vložek:
10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 10.
1991; ZADNIK BORIS, Huje 23, 6230 PO-
STOJNA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 12. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8370
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00143 z dne 14. 1. 2000
pod št. vložka 1/03148/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5634776
Firma: COO.TER, uvoz in izvoz, ekono-

mske storitve, gradbeništvo in transport,
d.o.o. Sežana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska 109, 6210 SEŽA-
NA

Osnovni kapital: 101.521,00 Sit
Ustanovitelji: ČOK MAURIZIO IVO, Rupi-

ngrande 95, MONRUPINO, ITALIJA, vložek:
50.760,50 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 4.
1992; ČOK ALESSANDRO, Rupingrande
95, MONRUPINO, ITALIJA, vložek:
50.760,50 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8371
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00144 z dne 14. 1. 2000
pod št. vložka 1/03150/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: AUSTRIAN TURIST CONSULTI-
NG GROUP, Turizem in svetovanje, d.o.o.
Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Obala, b.št., 6320 PORTOROŽ

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SCHAUFLER BURGHARD,

Pernhardstrasse 17 Villach, AVSTRIJA, vlo-
žek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
30. 6. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8372
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00145 z dne 14. 1. 2000
pod št. vložka 1/03155/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: UNIONGLASS, podjetje za pro-
izvodnjo steklenih posod d.o.o. Sežana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska cesta 79, 6210
SEŽANA

Osnovni kapital: 670.660,00 Sit
Ustanovitelji: BTC TERMINAL SEŽANA

D.O.O., Partizanska cesta 79, 6210 SEŽA-
NA, vložek: 201.198,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 2. 3. 1992; ORFIN S.R.L. ORMELLE
TREVISO, Via Capitello della Salute, ITALIA,
vložek: 469.462,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 2. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8373
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00146 z dne 14. 1. 2000
pod št. vložka 1/03160/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: BIEMMEPI TRADING, trgovina,
turizem, finančne in komercialne storit-
ve, d.o.o. Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Obala 122, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRIZZI GIOVANNI, Via Vin-

cenzo Cuoco 32 Mentana, ITALIA, vložek:
4.400,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 9.
1992; MARIANI ANNA MARIA, Via Vincenzo
Cuoco 32 Mentana, ITALIA, vložek:
3.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 9.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka

32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8374
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00147 z dne 14. 1. 2000
pod št. vložka 1/03164/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ZONA, podjetje za storitve, tr-
govino, proizvodnjo in razvoj d.o.o. Zalog
7, Postojna

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zalog 7, 6230 POSTOJNA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BEVC NATAŠA, Zalog 7,

6230 POSTOJNA, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 31. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8375
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00148 z dne 14. 1. 2000
pod št. vložka 1/03167/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ROPLEX, elektromehanika, ser-
vis, export-import, trgovina, d.o.o., Kozi-
na, Klanec 13a

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Klanec 13a, 6240 KOZINA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLASTENJAK ROBERT, Se-

nožeče 82 c, 6224 SENOŽEČE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8376
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00149 z dne 14. 1. 2000
pod št. vložka 1/03169/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
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nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: OMING, tehnični inženiring, tr-
govina z neživilskimi in živilskimi proizvo-
di, proizvodnja, d.o.o. Cesta na Marko-
vec 7 66000 Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta na Markovec 7, 6000
KOPER

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: OGRIN MARJAN, Cesta na

Markovec 7, 6000 KOPER, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8377
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00150 z dne 14. 1. 2000
pod št. vložka 1/03179/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: FORMIO MARKETING, POSLO-
VNE STORITVE, TRGOVINA, d.o.o. KOR-
TINE, ČRNI KAL

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kortine 15, 6275 ČRNI KAL
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠIŠKOVIČ NADJA, Spodnje

Škofije 231, 6281 ŠKOFIJE, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 4.
1992; KOFOL NEVIO, Kortine 15, 6275
ČRNI KAL, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 1. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8378
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00151 z dne 14. 1. 2000
pod št. vložka 1/03180/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: RADO COMMERCE Trgovina,
uvoz-izvoz, zastopstva Kozina d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Obrtniška 3, 6240 KOZINA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KASTELIC RADIVOJ, Obrt-

niška 3, 6240 KOZINA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8379
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00152 z dne 14. 1. 2000
pod št. vložka 1/03183/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: MI-TRI proizvodnja, trgovina,
storitve, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: II. Prekomorske brigade 26/a,
6000 KOPER

Osnovni kapital: 9.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUŠAR DUŠAN, II. preko-

morske brigade 26/a, 6000 KOPER, vlo-
žek: 3.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 3. 1992; KUŠAR RENATA, II. prekomo-
rske brigade 26/a, 6000 KOPER, vložek:
3.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 3.
1992; KUŠAR MITJA, II. prekomorske briga-
de 26/a, 6000 KOPER, vložek: 3.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8380
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00153 z dne 14. 1. 2000
pod št. vložka 1/03184/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5894816
Firma: MIBO trgovina in računalniški

inženiring d.o.o., Ankaran
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Razgledna pot 19, 6280 AN-

KARAN
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: OSOJNIK IGOR, Bizeljska

cesta 132, 8259 BIZELJSKO, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992; BUBNIČ MARIJA, Razgledna pot 19,
6280 ANKARAN, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8381
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00154 z dne 14. 1. 2000
pod št. vložka 1/03187/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5629578
Firma: PRIMAROYAL d.o.o., uvozno-iz-

vozno, trgovsko, turistično- gostinsko ter
proizvodno-storitveno podjetje Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vilfanova 45, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAVLIJA BOGDAN, Vilfano-

va 45, 6320 PORTOROŽ, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8382
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00155 z dne 14. 1. 2000
pod št. vložka 1/03197/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: INTARLES, storitve, proizvodnja
in trgovina, d.o.o., Slavina 24, Prestranek

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Slavina 24, 6258 PRESTRA-
NEK

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAJERIČ VILKO, Slavina

24, 6258 PRESTRANEK, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992; MAJE-
RIČ NEVA, Slavina 24, 6258 PRESTRANEK,
vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8383
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00163 z dne 17. 1. 2000
pod št. vložka 1/01333/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
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nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: BLAŽŠPED, notranja in medna-
rodna špedicija, uvoz-izvoz, komisijski
posli pri prometu blaga in transportu, gra-
dbeništvo, d.o.o., Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vojkovo nabrežje 34, 6000 KO-
PER

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽDRNJA BLAŽO, Kampolin

57, Lucija, 6320 PORTOROŽ, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 3.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8384
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00164 z dne 17. 1. 2000
pod št. vložka 1/01334/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: DE LESNIK, trgovina na debelo
in drobno, d.o.o. Portorož, Seča 194 b

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Seča 194 b, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POPOVIČ BORO, Seča 194

b, 6320 PORTOROŽ, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 8. 3. 1993; GODINA
SABINA, Seča 194 b, 6320 PORTOROŽ,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
8. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8385
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00165 z dne 17. 1. 2000
pod št. vložka 1/01335/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: SEA SAGA Pomorski inženiring,
d.o.o. Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Solinska pot 8, 6320 PORTO-
ROŽ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RODIN TOMISLAV, Prvić

Luka 28, PRVIĆ LUKA, HRVAŠKA, vložek:

2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 3.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8386
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00166 z dne 17. 1. 2000
pod št. vložka 1/01343/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: MISANA Podjetje za seminar-
sko in založniško dejavnost d.o.o. Izola,
Prekomorskih brigad 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prekomorskih brigad 1, 6310
IZOLA

Osnovni kapital: 2.200,00 Sit
Ustanovitelji: MIKLOŠIČ MARJAN, Pre-

komorskih brig. 1, 6310 IZOLA, vložek:
550,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12.
1989; SALAMON ATILIO, E. Randića, RIJE-
KA, vložek: 550,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 12. 1989; MIKLOŠIČ PAVEL, Prekomo-
rskih brig. 1, 6310 IZOLA, vložek: 550,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1989;
NADJ ROMINA, Vilfanova 6, 6320 PORTO-
ROŽ, vložek: 550,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 18. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8387
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00167 z dne 17. 1. 2000
pod št. vložka 1/01351/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ZO & RO -storitve, trgovina, turi-
zem, d.o.o. Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Stara cesta 5, 6320 PORTO-
ROŽ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ORAŽEM ZORO, Stara ce-

sta 5, 6320 PORTOROŽ, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa

navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8388
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00168 z dne 17. 1. 2000
pod št. vložka 1/01352/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: KOMENDA IN KRUH, d.o.o. Pod-
jetje za proizvodnjo in trgovino z živilski-
mi proizvodi, Cerej 3, Ankaran

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cerej 3, 6280 ANKARAN
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BLATNIK TOMAŽ, Predstru-

ge 69, 1312 VIDEM-DOBREPOLJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 6.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8389
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00169 z dne 17. 1. 2000
pod št. vložka 1/01354/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ELKOV, obrtno - storitveno pod-
jetje, d.o.o., Portorož, Liminjanska 83

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Liminjanska 83, 6320 PORTO-
ROŽ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JEFTENIČ MLADINKO, Li-

minjanska 83, 6320 PORTOROŽ, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 12.
1989; JEFTENIČ NADJA, Liminjanska 83,
6320 PORTOROŽ, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 22. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8390
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00170 z dne 17. 1. 2000
pod št. vložka 1/01356/00 vpisalo v sodni
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register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: KALUŽA, trgovina na drobno,
debelo in zunanja trgovina, Postojna, Do-
lomitskega odreda 6, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dolomitskega odreda 6, 6230
POSTOJNA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KALUŽA ANTON, Dolomit-

skega odreda 6, 6230 POSTOJNA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 2.
1990; KALUŽA TAMARA, Dolomitskega od-
reda 6, 6230 POSTOJNA, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8391
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00171 z dne 17. 1. 2000
pod št. vložka 1/01357/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5398096
Firma: TUREX - turizem in trgovina,

d.o.o. Pivka
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Snežniška 31, 6257 PIVKA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRISTAN MARJAN, Smrtni-

kova 4, 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 regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8392
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00172 z dne 17. 1. 2000
pod št. vložka 1/01363/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: KOMA - Trgovinsko podjetje,
d.o.o. Dekani

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dekani 197, 6271 DEKANI
Osnovni kapital: 180.200,00 Sit
Ustanovitelji: KOMPARA VESNA, Dekani

197, 6271 DEKANI, vložek: 100,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 12. 5. 1990; KOMPARA

IVAN, Dekani 197, 6271 DEKANI, vložek:
105.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 5.
1990; MARTINČIČ FRANKO, Ulica IX. kor-
pusa 4, 6310 IZOLA, vložek: 75.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 12. 5. 1990; KALIGA-
RIČ MAJA, Plenčičeva 5, 6310 IZOLA, vlo-
žek: 100,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8393
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00182 z dne 18. 1. 2000
pod št. vložka 1/01364/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: VALCOM, trgovina in posredni-
štvo, uvoz in izvoz, d.o.o., Koper-Capodi-
stria

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kovačičeva 6, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRIMOŽIČ MARCEL, Hudo-

vernikova 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 2.
1990; BERSENDA CELESTINO, S. Dorligo
della Valle, TRST, ITALIJA, vložek: 500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8394
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00183 z dne 18. 1. 2000
pod št. vložka 1/01366/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5391164
Firma: NIT - Trgovsko in proizvodno

podjetje, d.o.o. Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Center za gradom, b. št., 6000

KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JANIČIJEVIČ EGON, Krož-

na 6, 6000 KOPER, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 3. 1990; ROJNIČ
DARKO, Hrvatini 168, 6280 ANKARAN, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 8. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8395
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00184 z dne 18. 1. 2000
pod št. vložka 1/01390/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: MAGI d.o.o. Trgovsko podjetje
export-import, Gorjansko 32, Komen

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gorjansko 32, 6223 KOMEN
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽIVEC MIRJAM, Veliki dol

19, 6221 DUTOVLJE, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 3. 3. 1990; ŽIVEC AN-
GEL, Veliki dol 19, 6221 DUTOVLJE, vlo-
žek: 1.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8396
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00185 z dne 18. 1. 2000
pod št. vložka 1/01378/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5400635
Firma: ADRIALINES, zastopanje, trgo-

vina in promet, d.o.o., Koper, Vojkovo na-
brežje 30/a

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vojkovo nabrežje 30/a, 6000
KOPER

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BREMEC SANDI, Manžan

57, 6000 KOPER, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 8. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-8397
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00186 z dne 18. 1. 2000
pod št. vložka 1/01391/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ORIENT d.o.o. Trgovsko podjet-
je export-import, Gorjansko 32, Komen

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gorjansko 32, 6223 KOMEN
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTREKELJ NADJA, Gorjan-

sko 83/a, 6223 KOMEN, vložek: 500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 3. 1990; ŠTRE-
KELJ OREST, Gorjansko 83/a, 6223 KO-
MEN, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 3. 3. 1990; ŠTREKELJ JORDAN, Gor-
jansko 83/a, 6223 KOMEN, vložek: 500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 3. 1990; ŠTRE-
KELJ EGON, Gorjansko 83/a, 6223 KO-
MEN, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 3. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8398
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00187 z dne 18. 1. 2000
pod št. vložka 1/01393/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: NUDIM Priprava in izvedba ze-
meljskih del in tehničnih pripomočkov
d.o.o., Koper, Klaričeva 16 E

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Klaričeva 16 E, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOCJANČIČ BORIS, Šmar-

je 98, 6274 ŠMARJE PRI KOPRU, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 5.
1990; KOCJANČIČ GIULIANA, Šmarje 98,
6274 ŠMARJE PRI KOPRU, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 5.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8399
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00188 z dne 18. 1. 2000
pod št. vložka 1/01396/00 vpisalo v sodni

register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: UMEK, podjetje za gostinstvo,
trgovino, turizem ter izvoz in uvoz, d.o.o.,
Tržaška 35, Postojna

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tržaška 35, 6230 POSTOJNA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: UMEK JASNA, Volaričeva

12, 6230 POSTOJNA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 29. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8400
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00189 z dne 18. 1. 2000
pod št. vložka 1/01399/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ARING, podjetje za ekonomsko
svetovanje in inženiring, d.o.o., Postojna,
Cankarjeva 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cankarjeva 6, 6230 POSTOJ-
NA

Osnovni kapital: 409.500,00 Sit
Ustanovitelji: AREA CERKNICA, p.o.,

podjetje za prostorski, gradbeni, računalni-
ški inženiring, Cesta 4. maja 51, 1380 CER-
KNICA, vložek: 109.000,00 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 9. 5. 1990; NOTRANJSKA ME-
DOBČINSKA GOSPODARSKA ZBORNICA
Postojna, Cankarjeva 6, Cankarjeva 6, 6230
POSTOJNA, vložek: 290.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 9. 5. 1990; MAHNE BOG-
DAN, Cesta JLA 33, 6230 POSTOJNA, vlo-
žek: 10.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
9. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8401
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00190 z dne 18. 1. 2000
pod št. vložka 1/01401/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: EAST INVEST, trgovina - proiz-
vodnja - storitve - import - export, d.o.o.
Istrska cesta 45, Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Istrska cesta 45, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.090,00 Sit
Ustanovitelji: LALOVICH EDMONDO, Via

dei Berlam 24, TRST, ITALIJA, vložek:
578,90 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 5. 1990;
POBEGA RODOLFO, Via dei Papaveri 24,
TRST, ITALIJA, vložek: 578,90 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 9. 5. 1990; POSSEGA STANI-
SLAV, Via Filippo Brunelleschi 2, TRST, ITA-
LIJA, vložek: 353,30 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 9. 5. 1990; LALOVICH ANTONIO, Via
dei Berlam 5, TRST, ITALIJA, vložek: 578,90
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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8402
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00191 z dne 18. 1. 2000
pod št. vložka 1/01403/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: MARINE QUALITY SERVICES,
špedicija in posredovanje pri prevozih
blaga v notranjem in mednarodnem tran-
sportu, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vojkovo nabrežje 38, 6000 KO-
PER

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VATOVEC IZTOK, Ivana Re-

genta 12, 6310 IZOLA, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 12. 1989; VA-
TOVEC JANKO, Črni kal 61/B, 6275 ČRNI
KAL, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 20. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8403
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00192 z dne 18. 1. 2000
pod št. vložka 1/01406/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: MENDIZZA Podjetje za prevoz-
ništvo, turizem in mednarodno poslova-
nje, d.o.o. Sv. Anton

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo
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Sedež: Sv. Anton, Boškarji 5, 6000 KO-
PER

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MENDIZZA BRUNO, Boška-

rji 5, Sv. Anton, 6000 KOPER, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8404
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00193 z dne 18. 1. 2000
pod št. vložka 1/01407/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: BIOKEM, d.o.o., biotehnologija,
kemija, zaščita okolja, Ilirska Bistrica

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Rozmanova 25 a, 6250 ILIR-
SKA BISTRICA

Osnovni kapital: 4.000,00 Sit
Ustanovitelji: RASPOR GREGOR, Roz-

manova 25 a, 6250 ILIRSKA BISTRICA, vlo-
žek: 1.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 12. 1989; RASPOR FRANC, Rozmano-
va 25 a, 6250 ILIRSKA BISTRICA, vložek:
1.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12.
1989; PAHOR ANGEL, Ul. Ossario 19, GO-
RICA, ITALIJA, vložek: 1.600,00 Sit, ne od-
govarja, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8405
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00194 z dne 18. 1. 2000
pod št. vložka 1/01410/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: LIPATOURS Podjetje za prevoz-
ništvo, turizem in mednarodno poslova-
nje d.o.o. Babiči

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Babiči 9, 6273 MAREZIGE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOJA LUCIJAN, Babiči 9,

6273 MAREZIGE, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 25. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8406
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00195 z dne 18. 1. 2000
pod št. vložka 1/01412/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: MARKOMARK - uvoz in izvoz,
trgovina in zastopanje, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Nabrežje JM 1a, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOCJANČIČ MARKO, Pun-

tarjeva 6, 6000 KOPER, vložek: 9.400,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 6. 1990; GRE-
GORI-PALUMBO ELDA, Via dei Moreri 114,
TRST, ITALIJA, vložek: 600,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 12. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8407
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00196 z dne 18. 1. 2000
pod št. vložka 1/01413/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: SUNELSTIK, d.o.o., podjetje za
izvoz in uvoz Piran, Gortanova 10

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gortanova 10, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOZOLE ALOJZ, Gortano-

va 10, 6330 PIRAN, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 3. 5. 1990; ŠEGA MA-
RIJA, Mačkovci 54, 1230 DOMŽALE, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 5.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8408
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00197 z dne 18. 1. 2000
pod št. vložka 1/01415/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: IBIS, Podjetje za gostinske sto-
ritve prehrane, storitve reklame in eko-
nomske propagande in ribištvo na morju
d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Generala Levičnika 34 a, 6000
KOPER

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARŠIČ DORIJAN, Gen.

Levičnika 34 a, 6000 KOPER, vložek:
500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 3.
1990; MARŠIČ INGRID, Gen. Levičnika 34
a, 6000 KOPER, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 13. 3. 1990; MARŠIČ
ZVEZDA, Gen. Levičnika 34 a, 6000 KO-
PER, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 13. 3. 1990; MARŠIČ LIVIO, Gen. Levi-
čnika 34 a, 6000 KOPER, vložek: 500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8409
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00198 z dne 18. 1. 2000
pod št. vložka 1/01416/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: PREMIK, transport in strojnoze-
meljska dela, d.o.o., Piran

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dantejeva 35, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: UROŠEVIĆ MILAN, Martin-

ci 7, BUZET, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 15. 11. 1989; UROŠEVIĆ MA-
RINO, JLA 57, 6330 PIRAN, vložek: 500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 11. 1989; PO-
TISEK ALOJZ, Šmartno pri Litiji 23, 1275
ŠMARTNO PRI LITIJI, vložek: 500,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe 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-8410
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00199 z dne 18. 1. 2000
pod št. vložka 1/01422/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: OMORIKA d.o.o. podjetje za tr-
govanje na notranjem in zunanjem trgu,
Sežana, Franca Segulina 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Franca Segulina 6, 6210 SE-
ŽANA

Osnovni kapital: 2.174,00 Sit
Ustanovitelji: FRGAČIČ PETAR, Ilica 112,

ZAGREB, HRVAŠKA, vložek: 174,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 6. 1990; KOZOLE
ALOJZ, Gortanova 10, 6330 PIRAN, vložek:
500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 6.
1990; MOHAR ZDENKO, Hrib 14, 1318
LOŠKI POTOK, vložek: 500,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 15. 6. 1990; SEDMAK STO-
JAN, Franca Segulina 6, 6210 SEŽANA, vlo-
žek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 6.
1990; TRAMPUŽ IZTOK, Cankarjeva 10,
6210 SEŽANA, vložek: 500,00 Sit, ne od-
govarja, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8411
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00200 z dne 18. 1. 2000
pod št. vložka 1/01426/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: FLAYMAR, d.o.o., proizvodnja,
trgovina in storitve, Sežana, I. tankovske
brigade 7/9

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: I. tankovske brigade 7/9, 6210
SEŽANA

Osnovni kapital: 56.340,00 Sit
Ustanovitelji: SLANA RADMILA, Ul.Brez-

ovačka 27, Novo Čiče, VELIKA GORICA,
HRVAŠKA, vložek: 28.170,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 19. 1. 1990; GAZZETTA REN-
ZO, Ul. Cav. di Vittorio Veneto 10, PADOVA,
ITALIJA, vložek: 28.170,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 19. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8412
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00201 z dne 18. 1. 2000
pod št. vložka 1/01430/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5404479
Firma: V.B., trgovina, storitve, posre-

dovanje d.o.o. Ankaran
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kocijančičeva 17, 6280 AN-

KARAN
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BALOŠ VIKTORIJA, Kocija-

nčičeva 17, 6280 ANKARAN, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 7.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8413
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00203 z dne 18. 1. 2000
pod št. vložka 1/03198/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: RYB - RIEDER YACHT BROKE-
RAGE Posredovanje prodaje jaht, d.o.o.
Izola

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljanska 50, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 10.126,00 Sit
Ustanovitelji: RIEDER HERBERT, Beet-

howenstrasse 4, ORTSCHAFT, GROSSEN-
HEIDORF, vložek: 10.126,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 9. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8414
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00204 z dne 18. 1. 2000
pod št. vložka 1/03203/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ARSBOTEGA, Podjetje za not-
ranjo in zunanjo trgovino ter proizovdnjo
lesnih izdelkov, d.o.o., Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Obala 15, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAFRED DUŠAN, Obala 15,

6320 PORTOROŽ, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8415
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00205 z dne 18. 1. 2000
pod št. vložka 1/03204/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: KOPLAST, proizvodnja plastike,
trgovina, gostinstvo in turizem d.o.o. Po-
stojna

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Studenec 14, 6230 POSTOJ-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GERŽINA ANTON, Stude-

nec 14, 6230 POSTOJNA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8416
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00206 z dne 18. 1. 2000
pod št. vložka 1/03207/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5628474
Firma: MIGROSS, trgovina, uvoz, izvoz,

d.o.o. Komen
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Komen št. 5 f, 6223 KOMEN
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠPACAPAN SLAVOMIR, Ko-

men 5 f, 6223 KOMEN, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 6. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske 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-8417
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00207 z dne 18. 1. 2000
pod št. vložka 1/03212/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: JAKOBINO d.o.o. trgovina z me-
šanim blagom Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Puntarska 7, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BUŽAN MILENA, Puntarska

7, 6000 KOPER, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 24. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8418
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00208 z dne 18. 1. 2000
pod št. vložka 1/03213/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ZELENA MAVRICA, Bio kmetij-
stvo in trgovina, d.o.o. Barka

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Barka 41, 6217 VREMSKI BRI-
TOF

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAŽEM ZMAGO, Barka 41,

6217 VREMSKI BRITOF, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 8. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8419
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00209 z dne 18. 1. 2000
pod št. vložka 1/03215/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5636159
Firma: KOPER LINK, pomorska agen-

cija, špedicija in trgovina, d.o.o. Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vojkovo nabrežje 30a, 6000

KOPER

Osnovni kapital: 103.103,43 Sit
Ustanovitelji: LINK TRANSPORT LIMI-

TED, 56 Fitzwilliam Syuare Dublin 2, IRSKA,
vložek: 56.706,89 Sit, ne odgovarja, vstop:
27. 5. 1992; CMB, Seafrachtvermittlungs
und Speditionsges m.b.h., Schwedenplatz
2/8/74, DUNAJ, AVSTRIJA, vložek:
5.155,17 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 5.
1992; SERGIO AUGUSTO DO NASCIMEN-
TO, Beatrixgasse 16/5, DUNAJ, AVSTRIJA,
vložek: 10.310,34 Sit, ne odgovarja, vstop:
27. 5. 1992; BATISTIČ NIKŠA, II. prekomo-
rske brigade 32/A, 6000 KOPER, vložek:
30.931,30 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 5.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8420
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00210 z dne 18. 1. 2000
pod št. vložka 1/03218/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5645468
Firma: EMIX, uvoz-izvoz, posredovanje

in zastopanje, trgovina, proizvodnja in go-
stinstvo, d.o.o. Škofije

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zg. Škofije 115 c, 6281 ŠKO-
FIJE

Osnovni kapital: 8.222,00 Sit
Ustanovitelji: PRIMOŽIČ-MATELICH

VIDA, Via del Pozzo 22 Trst, ITALIA, vložek:
2.713,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 3.
1992; ZADNIK EDI, Zg. Škofije 115 a, 6281
ŠKOFIJE, vložek: 5.509,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 13. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8421
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00211 z dne 18. 1. 2000
pod št. vložka 1/03220/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: TRGOKOP, d.o.o. KOPER, Pod-
jetje za ekonomski inženiring Oljčna pot
9/e, Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Oljčna pot 9/e, 6000 KOPER

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEROŠA FRANKO, Boša-

marin 32, 6000 KOPER, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 4. 1992; MAR-
ČETIČ DRAGAN, Oljčna pot 9/e, 6000 KO-
PER, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 9. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8422
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00212 z dne 18. 1. 2000
pod št. vložka 1/03225/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ODRA, uvozno-izvozno podjetje
d.o.o. KOPER

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prisoje 2, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KODARIN ANTON, Prisoje

2, 6000 KOPER, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 7. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8423
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00213 z dne 18. 1. 2000
pod št. vložka 1/03228/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ADRIANET d.o.o. Podjetje za or-
ganizacijsko svetovanje in računalniški
inženiring Izola, Drevored 1. maja 7

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Drevored 1. maja 7, 6310 IZO-
LA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KORSIČ VANJA, Drevored

1. maja 7, 6310 IZOLA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4. 1992; ČIBEJ
JADRAN, Drevored 1. maja 7, 6310 IZOLA,
vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
2. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
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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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8424
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00214 z dne 18. 1. 2000
pod št. vložka 1/03231/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5647100
Firma: F FRUIT Trgovina na debelo in

drobno d.o.o. Dutovlje 127 DUTOVLJE
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dutovlje 127, 6221 DUTOVLJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LUKEŽIČ FRANC, Dutovlje

127, 6221 DUTOVLJE, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8425
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00215 z dne 18. 1. 2000
pod št. vložka 1/03240/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5640431
Firma: ROLIH & ROLIH d.o.o., trgovina

ter izvoz in uvoz, Belsko 36, Postojna
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Belsko 36, 6230 POSTOJNA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROLIH JANKO, Kidričevo

naselje 25, 6230 POSTOJNA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4.
1992; ROLIH ZUMBULKA, Kidričevo nase-
lje 25, 6230 POSTOJNA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8426
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00216 z dne 18. 1. 2000
pod št. vložka 1/03241/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: STUDIO PROMPT, prevajanje,
izobraževanje in svetovanje d.o.o., Izola,
IX. korpusa 24 - traduzioni, istruzione e
consulenza, s.r.l., Isola, IX. korpusa 24

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: IX. korpusa 24, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAJIČ ZORKA, IX. korpusa

24, 6310 IZOLA, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8427
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00217 z dne 18. 1. 2000
pod št. vložka 1/03242/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: GEO gradbeništvo, računalništ-
vo, turizem, trgovina d.o.o., Lokev

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lokev 103, 6215 DIVAČA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PERNAT JOŽEF, Lokev

103, 6215 DIVAČA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 3. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8428
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00218 z dne 18. 1. 2000
pod št. vložka 1/03253/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5650372
Firma: KOŠ, športni inženiring, d.o.o.

Razdrto, Hruševje
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Razdrto, 6225 HRUŠEVJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: OPTIMIZEM HOLDING bor-

zno posredovanje, ekonomsko svetovanje,
trgovina in razvoj, d.d., Volaričeva 5, 6230
POSTOJNA, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 1. 10. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)

izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8429
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00219 z dne 18. 1. 2000
pod št. vložka 1/03272/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5650399
Firma: RUMBA finančni inženiring,

d.o.o. Razdrto, HRUŠEVJE
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Razdrto, 6225 HRUŠEVJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SLEJKO VLADIMIR, Kraig-

herjeva 5, 6230 POSTOJNA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8430
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00220 z dne 18. 1. 2000
pod št. vložka 1/03273/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: CIMA d.o.o. trgovina in proizvo-
dnja Šmarje 156/b 66274 ŠMARJE

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šmarje 156/b, 6274 ŠMARJE
PRI KOPRU

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: AUGUŠTIN DEONIZIJA,

Šmarje 156/b, 6274 ŠMARJE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8431
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00221 z dne 18. 1. 2000
pod št. vložka 1/03279/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
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nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: TRIMOS, podjetje za proizvod-
njo in trgovino, d.o.o., Štorje 57 a

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Štorje 57 a, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MOŽE IVAN, Štorje 57 a,

6210 SEŽANA, vložek: 4.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 6. 4. 1992; MOŽE TANJA,
Štorje 57 a, 6210 SEŽANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8432
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00222 z dne 18. 1. 2000
pod št. vložka 1/03280/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: PONIMAR - marketinški in fina-
nčni inženiring d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Krpanova 11/a, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: POPOVIČ ŽELJKO, IX. kor-

pusa 9, 6310 IZOLA, vložek: 25.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 16. 3. 1992; BAJŽELJ
MILAN, Pot na Jošta 37, 4000 KRANJ, vlo-
žek: 25.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
16. 3. 1992; RESMAN EDVARD, Šiškovo
naselje 14, 4000 KRANJ, vložek:
25.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 3.
1992; JAKI LUDVIK, Kovinarska 1/a, 1240
KAMNIK, vložek: 25.000,00 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 16. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8433
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00223 z dne 18. 1. 2000
pod št. vložka 1/03281/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5646120
Firma: RUCOM, trgovina, finančni pos-

li in komercialne storitve, d.o.o. Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Belveder 1, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: RUPNIK JOSIP, Mihajla Pu-

pina 1 Pula, HRVATSKA, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8434
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00224 z dne 18. 1. 2000
pod št. vložka 1/03282/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: STARCONSULT, zastopanje,
posredovanje, svetovanje, trgovina
d.o.o., Sežana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska 33 b, 6210
SEŽANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: STARC IVO, Contovello 259

Trst, ITALIA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 13. 3. 1992; STARC DAMIR,
Prosecco 551 Trst, ITALIA, vložek: 3.600,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 3. 1992; ST-
REIBEL ANDREAS, Via Erta di S. Anna 120
Trst, ITALIA, vložek: 400,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 13. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8435
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00225 z dne 18. 1. 2000
pod št. vložka 1/03284/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: AXEL, podjetje za izvajanje, vz-
drževanje in montažo telefonskih central
in inštalacij, inženiring, trgovina in zuna-
njetrgovinski promet d.o.o., Pobegi

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pobegi, Frenkova cesta 12,
6000 KOPER

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROŽAC MITJA, Pobegi, Fre-

nkova cesta 12, 6000 KOPER, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 4.
1992; ROŽAC IGOR, Via Delle Pulsatille 12
Trst, ITALIA, vložek: 50.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 28. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8436
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00226 z dne 18. 1. 2000
pod št. vložka 1/03285/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5683289
Firma: OMEGA - CENTER Trgovina in

poslovne storitve d.o.o. Drevored 1. maja
6, IZOLA

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Drevored 1. maja 6, 6310
IZOLA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKRLEC MATJAŽ, Drevo-

red 1. maja 6, 6310 IZOLA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8437
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00227 z dne 18. 1. 2000
pod št. vložka 1/03288/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: WORLD SERVICE, trgovina, sto-
ritve in proizvodnja d.o.o., Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pristaniška ul. 8, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 102.978,00 Sit
Ustanovitelji: AZZALINI MARIO, Via Cavo-

ur 3, BELLUNO, ITALIJA, vložek: 61.786,80
Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 7. 1992; AZZA-
LINI GIORGIO, Via Vittorino da Feltre 8, BE-
LLUNO, ITALIJA, vložek: 20.595,60 Sit, ne
odgovarja, vstop: 31. 7. 1992; AZZALINI
MARIALUISA, Via Cavour 3, BELLUNO, ITA-
LIJA, vložek: 20.595,60 Sit, ne odgovarja,
vstop: 31. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
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ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8438
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00228 z dne 18. 1. 2000
pod št. vložka 1/03292/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: JANEL podjetje za proizvodnjo,
storitve in trgovino, d.o.o. Koper, Vojko-
vo nabrežje 16

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vojkovo nabrežje 16, 6000 KO-
PER

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: STEGEL JANKO, Vojkovo

nabrežje 16, 6000 KOPER, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8439
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00229 z dne 18. 1. 2000
pod št. vložka 1/03294/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ROYAL, gostinstvo, turizem in
trgovina, d.o.o. PORTOROŽ

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lucija, Kosovelova 30, 6320
PORTOROŽ

Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARIČ DRAGO, Kosovelo-

va 30 Lucija, 6320 PORTOROŽ, vložek:
5.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 3.
1992; MARIČ RENI, Kosovelova 30 Lucija,
6320 PORTOROŽ, vložek: 5.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 3. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8440
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00230 z dne 18. 1. 2000
pod št. vložka 1/03314/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: NAT TRADE d.o.o. Podjetje za
zastopanje in posredovanje na področju
prometa blaga in storitev Koper, Za gra-
dom 12

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Za gradom 12, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: AVDIČ NATKO, Za gradom

12, 6000 KOPER, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 8. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8441
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00236 z dne 19. 1. 2000
pod št. vložka 1/01434/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5410614
Firma: ELTIH Trgovsko instalacijsko in

proizvodno podjetje, d.o.o. Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kolaričeva 1, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HOT MEHMED, Vojkova 9,

6330 PIRAN, vložek: 2.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 20. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8442
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00237 z dne 19. 1. 2000
pod št. vložka 1/01441/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: TROPIS d.o.o. podjetje za pro-
dajo, uvoz in izvoz, Sežana, Dane 79

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dane 79, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POGAČAR MIHA, Nika Štu-

rma 2, 6210 SEŽANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 2. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8443
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00238 z dne 19. 1. 2000
pod št. vložka 1/01452/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: GOBEX proizvodnja in trgovina
d.o.o. Pivka

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Snežniška cesta 36, 6257 PIV-
KA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SPETIČ IVAN PETER, Sne-

žniška cesta 36, 6257 PIVKA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 4.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8444
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00239 z dne 19. 1. 2000
pod št. vložka 1/01453/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: MOND Podjetje za varovanje
premoženja, d.o.o. Koper, Levstikova 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Levstikova 3, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SOSIČ VOJKO, Rozmano-

va 3, 6000 KOPER, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1990; HORVAT
ANTON, Levstikova 3, 6000 KOPER, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
30. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8445
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00240 z dne 19. 1. 2000
pod št. vložka 1/01455/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
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Matična številka: 5410584
Firma: UNITREND - Consulting in trgo-

vina, d.o.o., Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Santorijeva 7, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 28.302,00 Sit
Ustanovitelji: GRŽINIĆ MARIO, Erkovčići

34, BUZET, HRVAŠKA, vložek: 8.490,60
Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 2. 1990; UNIT-
REND AG, Toblerstrasse 88, ZURICH 7, ŠVI-
CA, vložek: 20.050,80 Sit, ne odgovarja,
vstop: 22. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8446
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00241 z dne 19. 1. 2000
pod št. vložka 1/01469/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: GLORIA, podjetje za proizvod-
njo in trgovino, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Krpanova 3, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RUŠT ESTER, Bonini 17,

6000 KOPER, vložek: 2.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 17. 9. 1990; JEREB MILKA,
Bertonigla, Glavna 6, BUJE, HRVAŠKA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
31. 1. 1992; FANTONI CESARINO, Via San
Polo 10, SASSUOLO, ITALIA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 1.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8447
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00242 z dne 19. 1. 2000
pod št. vložka 1/01485/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: IZGRADNJA, - gradbena dela,
projektiranje, nadzor in storitve, d.o.o.,
Izola

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dantejeva št. 2, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PANIČ NADA, Strunjan 117,

6320 PORTOROŽ, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 18. 9. 1990; PANIČ
VLADIMIR, Strunjan 117, 6320 PORTO-
ROŽ, vložek: 1.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8448
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00243 z dne 19. 1. 2000
pod št. vložka 1/01486/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5414458
Firma: TORNOS turizem, marketing in

trgovina, d.o.o., Divača
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Bogomira Magajne 5, 6215 DI-

VAČA
Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: JELEN LIVIJO, Gorjansko

11, 6223 KOMEN, vložek: 6.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 1. 10. 1990; MRAOVIĆ
GOJKO, Bogomira Magajne 5, 6215 DIVA-
ČA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8449
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00244 z dne 19. 1. 2000
pod št. vložka 1/01490/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: LUPIS COMMERCE, trgovina,
komerciala d.o.o., Izola, Trubarjeva 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trubarjeva 1, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽABAR RADOVAN, Oktobr-

ske revolucije 27d, 6310 IZOLA, vložek:
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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa

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

Sr-8450
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00245 z dne 19. 1. 2000
pod št. vložka 1/01491/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: INGROSS trgovina na debelo in
zunanja trgovina d.o.o. Gorjansko

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gorjansko 71, 6223 KOMEN
Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOKIĆ ALEKSANDAR, Go-

rjansko 71, 6223 KOMEN, vložek:
5.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 3.
1990; SERENA ANGELO, Mazabotto 7, MI-
RANO, ITALIJA, vložek: 5.000,00 Sit, ne od-
govarja, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8451
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00246 z dne 19. 1. 2000
pod št. vložka 1/01498/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: STAR-LINE Podjetje za pomor-
ski transport, uvoz - izvoz, trgovino in turi-
zem, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta na Markovec 12, 6000
KOPER

Osnovni kapital: 4.000,00 Sit
Ustanovitelji: FAFANGEL TATJANA, C. na

Markovec 12, 6000 KOPER, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 6.
1990; LINDE REISEN CLUB, Poeckau 32,
ARNOLDSTEIN, AVSTRIJA, vložek:
2.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe 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-8452
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00247 z dne 19. 1. 2000
pod št. vložka 1/01508/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: MINERVA trgovina, oblikovanje,
prevozništvo in storitve d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kampel l/f, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: LOVREČIČ IGOR, Kampel

1/f, 6000 KOPER, vložek: 700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 16. 7. 1990; LOVREČIČ
DORIS, Kampel 1/f, 6000 KOPER, vložek:
700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 7.
1990; LOVREČIČ DANICA, Kampel 1/f,
6000 KOPER, vložek: 700,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 16. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8453
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00248 z dne 20. 1. 2000
pod št. vložka 1/00707/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: INTERNATIONAL, trgovina in
posredništvo, d.o.o., Vojkovo nabrežje
38, Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vojkovo nabrežje 38, 6000 KO-
PER

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAC ZORAN, Kićevska 1a,

BEOGRAD, JUGOSLAVIJA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 9.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8454
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00249 z dne 20. 1. 2000
pod št. vložka 1/00949/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: EDIL - gradbeno podjetje p.o.
Gračišče, Brezovica 7

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Brezovica 7, 6272 GRAČIŠČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PALČIČ FRANC, Brezovica

7, 6272 GRAČIŠČE, vložek: 2.000,00 Sit,
ostalo, vstop: 26. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8455
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00250 z dne 20. 1. 2000
pod št. vložka 1/01514/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: MAYO, storitve, trgovina, izvoz
in uvoz, d.o.o. Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Seča 101, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAJSKI BOLJAT, Seča

101, 6320 PORTOROŽ, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8456
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00251 z dne 20. 1. 2000
pod št. vložka 1/01515/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ALMEGA, raziskovanje, consul-
ting, marketing, inženiring, d.o.o., Porto-
rož, Belokriška 36

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Belokriška 36, 6320 PORTO-
ROŽ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SEDMAK BOJAN, Belokri-

ška 36, 6320 PORTOROŽ, vložek:
1.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 10.
1989; MAČEK PETER, Na grivi 9, Drago-
mer, 1360 VRHNIKA, vložek: 800,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 19. 10. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8457
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00252 z dne 20. 1. 2000
pod št. vložka 1/01517/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: BELZEB trgovsko podjetje
d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Glagoljaška 8, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: AUBER ROBERT, Hrvatini

60/a, 6280 ANKARAN, vložek: 1.400,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 8. 1990; BA-
BIČ BRANE, Volaričeva 1, 6000 KOPER,
vložek: 600,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8458
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00253 z dne 20. 1. 2000
pod št. vložka 1/01521/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: OMEGACOMMERCE Gradbeni
in obrtni inženiring, d.o.o. Izola

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Proleterskih brigad 16, 6310
IZOLA

Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: GAMACOMMERCE Proiz-

vodno, storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o.
Izola, Cona mestne ind. b. št., 6310 IZOLA,
vložek: 5.100,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 1. 1990; MAJHER GESELLSCHAFT
m.b.H., Kartner Strasse 169, GRAZ, AVST-
RIJA, vložek: 4.900,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 6. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8459
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00254 z dne 20. 1. 2000
pod št. vložka 1/01529/00 vpisalo v sodni
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register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ADRIAFISH Ribolov in ribogoj-
nica z morskimi sadeži d.o.o. Izola, Can-
karjev drevored 34

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cankarjev drevored 34, 6310
IZOLA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BULEŽAN MILENKO, Fer-

da Bidovca 1, 6310 IZOLA, vložek:
1.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 12.
1989; BULEŽAN ROZANA, Ferda Bidovca
1, 6310 IZOLA, vložek: 800,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 20. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8460
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00255 z dne 20. 1. 2000
pod št. vložka 1/01531/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5440084
Firma: PROSERVIS Elektronske napra-

ve d.o.o. Koper, II. Prekomorske brigade
15/a

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: II. Prekomorske brigade 15/a,
6000 KOPER

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FERFOLJA KLAVDIJ, II. Pre-

komorske brigade 15/a, 6000 KOPER, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 4.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8461
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00256 z dne 20. 1. 2000
pod št. vložka 1/01534/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5381908
Firma: MAG, podjetje za dizajn, proiz-

vodnjo, zunanjo in notranjo trgovino
d.o.o., Sežana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: I. tankovske brigade 6, 6210
SEŽANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČEHOVIN MARJAN, I. tan-

kovske brigade 6, 6210 SEŽANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 6.
1990; ČEHOVIN-NIKOLIĆ GORANA, I. tan-
kovske brigade 6, 6210 SEŽANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 6.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8462
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00257 z dne 20. 1. 2000
pod št. vložka 1/01535/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: MEGATRANS -Transport in gra-
dbeništvo d.o.o., Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Liminjan št. 12, 6320 PORTO-
ROŽ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GREGOROVIČ MILAN, Li-

minjan št. 12, 6320 PORTOROŽ, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 7.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8463
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00258 z dne 20. 1. 2000
pod št. vložka 1/01537/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: MOBIT, trgovina na debelo in
drobno, posredovanje v blagovnem pro-
metu ter izvoz in uvoz, d.o.o., Dolnji Ze-
mon 89/a, Ilirska Bistrica

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dolnji Zemon 89/a, 6250 ILIR-
SKA BISTRICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ISKRA JOŽE, Rozmanova

13, 6250 ILIRSKA BISTRICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 5.
1990; GRILJ DUŠAN, Zupančičeva 8, 6250
ILIRSKA BISTRICA, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 18. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8464
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00266 z dne 21. 1. 2000
pod št. vložka 1/01550/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: SIAM - Submarine Inspection
and Monitoring, Podvodne raziskave in
snemanja, d.o.o. Piran

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Fornače 33, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 76.304,00 Sit
Ustanovitelji: CREBELLI ARMANDO, Via-

lle Miramare 259, TRST, vložek: 19.460,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 6. 1990; GO-
MEZELJ RADO, Kratka ulica 2, 6310 IZO-
LA, vložek: 13.736,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 11. 3. 1991; RIGUTO GIAMPAOLO,
Via Colanutti 8, TRST, vložek: 35.478,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 9. 1992; ME-
LEGARI GIULIO, Via Manara 3, S. Giul.Mila-
nese, MILANO, vložek: 7.630,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 11. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8465
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00267 z dne 21. 1. 2000
pod št. vložka 1/01567/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: KORTINEX Podjetje za računa-
lniški inženiring in zunanjo trgovino d.o.o.
Kortine, Črni Kal

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kortine 18, 6275 ČRNI KAL
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CUNJA DARINKA, Kortine

18, 6275 ČRNI KAL, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 3. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
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ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8466
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00268 z dne 21. 1. 2000
pod št. vložka 1/01570/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: FLORIT, transport in špedicija
d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vojkovo nabrežje 30a, 6000
KOPER

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZORZENON ITALO, Via dei

Vergottini 15, TRST, ITALIJA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 8.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8467
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00269 z dne 21. 1. 2000
pod št. vložka 1/01578/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: FAYOL d.o.o. proizvodnja pred-
elava prodaja pijač in hrane Dutovlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dutovlje 24, 6221 DUTOVLJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RENČELJ JOŠKO, Dutovlje

24, 6221 DUTOVLJE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 14. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8468
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00270 z dne 21. 1. 2000
pod št. vložka 1/01579/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: TERMOGAS - Instalacije in trgo-
vina, d.o.o. Izola

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Bogomira Magajne 12, 6310
IZOLA

Osnovni kapital: 4.000,00 Sit
Ustanovitelji: DUNDARA BOJAN, Bogo-

mira Magajne 12, 6310 IZOLA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 5.
1990; TERMOGAS SDF DI BENCIC ILARIO
& CO, Via dell’industria 1, TRST, ITALIJA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8469
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00271 z dne 21. 1. 2000
pod št. vložka 1/01581/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: TRANSLAND transport in špedi-
cija, d.o.o., Sežana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska 37/a, 6210 SEŽA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: UKMAR EDOARDO, Santa

Croce n. 31, TRST, ITALIJA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 6.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8470
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00272 z dne 21. 1. 2000
pod št. vložka 1/01583/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: GOOL EXPORT-IMPORT Trgovi-
nsko podjetje d.o.o. Izola

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Nazorjeva 2, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAMILOVIČ JOŽE, Plenči-

čeva 1, 6310 IZOLA, vložek: 10.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 24. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8471
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00273 z dne 21. 1. 2000
pod št. vložka 1/01587/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: MEKIMPEX, export-import, trgo-
vina, posredovanje, zastopanje d.o.o. De-
kani

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dekani 161 c, 6271 DEKANI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRŽAN KLAVDIJ, Dekani

161 c, 6271 DEKANI, vložek: 500,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 23. 2. 1990; SEDMAK
BRANKO, Mateja vas 67, 6258 PRESTRA-
NEK, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 18. 4. 1994; ŠAVLE RADO, Kovačiče-
va 13, 6000 KOPER, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 18. 4. 1994; GLAVAŠ
ADELIJA, Dekani 216, 6271 DEKANI, vlo-
žek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 4.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8472
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00274 z dne 21. 1. 2000
pod št. vložka 1/01589/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: PS-COMMERCE Podjetje za za-
stopstvo, storitve, izdelavo izdelkov, tr-
govino in turizem Sežana d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska 70, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLEČAŠ DRAGICA, I. tan-

kovske brigade 1, 6210 SEŽANA, vložek:
500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 5.
1990; PLEČAŠ MILAN, I. tankovske brigade
1, 6210 SEŽANA, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 18. 5. 1990; PLEČAŠ
SLOBODAN, I. tankovske brigade 1, 6210
SEŽANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 18. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
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ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8473
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00275 z dne 21. 1. 2000
pod št. vložka 1/01591/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: GRAMEP, storitve na področju
gradbeništva, mehanizacije in projekti-
ranja, družba z omejeno odgovornostjo,
Sežana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Žirje 27 c, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOROŠEC VLADIMIR, Žirje

27 c, 6210 SEŽANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 5. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8474
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00276 z dne 21. 1. 2000
pod št. vložka 1/01598/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: HOUSE CALL AGENCY, storitve
in turizem, d.o.o. Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ladjedelniška reber 2, 6320
PORTOROŽ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKORJA LEOPOLDINA, Ka-

štel 79, BUJE, HRVAŠKA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8475
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00277 z dne 21. 1. 2000
pod št. vložka 1/01600/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5452708
Firma: TEHCOM inženiring, trgovina,

zastopstvo, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Valvazorjeva 17, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BARTOLIČ GORAN, Kidri-

čeva 12, 6000 KOPER, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 4. 1990; ŽI-
GON ALEKSANDER, Bernetičeva 14, 6000
KOPER, vložek: 760,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 16. 4. 1990; DIES STEFANO, Via Go-
ito 7, VERONA, ITALIA, vložek: 140,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 26. 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8476
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00278 z dne 21. 1. 2000
pod št. vložka 1/01607/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: MAGFER, izdelava kovinskih iz-
delkov, d.o.o., Lucan 2

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lucan 2, Lucija, 6320 PORTO-
ROŽ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAGLICA ANTON, Lucan 2,

Lucija, 6320 PORTOROŽ, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8477
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00279 z dne 21. 1. 2000
pod št. vložka 1/01608/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: DIANA, trgovina z lovskim orož-
jem in priborom, d.o.o. Postojna, Stara
vas 4/a

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Stara vas 4/a, 6230 POSTOJ-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MURKOVIČ STANKO, Ka-

juhova 13, 6320 POSTOJNA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 5.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8478
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00280 z dne 21. 1. 2000
pod št. vložka 1/01609/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: HORIZONT, trgovina na debelo
in drobno, d.o.o., Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šmarska cesta 82, 6000 KO-
PER

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOVAK JOŽKO, Šmarska

cesta 82, 6000 KOPER, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8479
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00281 z dne 21. 1. 2000
pod št. vložka 1/01611/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5646430
Firma: MURTA, gradbeništvo, inženiri-

ng, svetovanje, transport in trgovina,
d.o.o., Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Seča 74, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MURTIĆ ŠEMSO, Čokova

1, Lucija, 6320 PORTOROŽ, vložek:
1.400,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 2.
1990; MURTIĆ NIVES, Čokova 1, Lucija,
6320 PORTOROŽ, vložek: 600,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe 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-8480
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00282 z dne 21. 1. 2000
pod št. vložka 1/01614/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: NEVA, trgovsko podjetje, Kidri-
čeva 6, Sežana, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kidričeva 6, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VATOVEC NEVA, Kidričeva

6, 6210 SEŽANA, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 22. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8481
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00283 z dne 21. 1. 2000
pod št. vložka 1/01616/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ALGA, ulov, odkup, prodaja rib,
opreme in repromateriala, d.o.o. Izola

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cankarjev drevored 26, 6310
IZOLA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIDIC ŽELJKA, Cankarjev

drevored 26, 6310 IZOLA, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 11. 1989; PE-
TVAR BOJAN, Cankarjev drevored 26, 6310
IZOLA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 15. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8482
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00284 z dne 21. 1. 2000
pod št. vložka 1/01617/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5441072
Firma: UNIT - TRGOVINA, d.o.o., Prem
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Prem 72 a, 6255 PREM
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit

Ustanovitelji: ŠIRCELJ PETER, Prem 72,
6230 POSTOJNA, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 6. 11. 1990; VODOPIVEC
MIHA, Zalog 37, 6230 POSTOJNA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 11.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8483
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00285 z dne 21. 1. 2000
pod št. vložka 1/01620/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: MERLES - proizvodnja in trgovi-
na, d.o.o. Postojna

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Bukovje 1 a, 6230 POSTOJNA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MERKAČ JOŽKA, Bukovje

1 a, 6230 POSTOJNA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8484
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00286 z dne 21. 1. 2000
pod št. vložka 1/01623/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5433851
Firma: CONTRACTUS Mednarodno za-

stopstvo - consulting, d.o.o. Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vojkovo nabrežje 30, 6000 KO-

PER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVACIC PIETRO PAOLO,

Via Barghi 26, TRST, ITALIJA, vložek:
1.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 8.
1992; UNTERNEHMENS-VERMOGENS-
BERATUNGS UND MANAGEMENT GESEL-
LSCHAFT m.b.H., Klagenfurter strasse 38,
VILLACH, AVSTRIJA, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 6. 12. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa

navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8485
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00287 z dne 21. 1. 2000
pod št. vložka 1/01624/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: MITTELEUROPA - Agrikultura,
d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta JLA 14, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KORDA DIEGO, Elerji 5,

6281 ŠKOFIJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 5. 7. 1990; TURCO AND-
REA, Str. del Mainero 126, TORINO, ITALI-
JA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 5. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8486
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00288 z dne 21. 1. 2000
pod št. vložka 1/01625/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5465184
Firma: TEHNOCOMMERCE, gradbeni-

štvo, uvoz-izvoz, d.o.o., Portorož
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Koprska 13, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SOTIROV TOMISLAV, Kop-

rska 13, 6320 PORTOROŽ, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 9.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8487
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00289 z dne 21. 1. 2000
pod št. vložka 1/01632/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
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nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: LARIX, d.o.o., proizvodno in tr-
govsko podjetje, Planina

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Planina 189, 6232 PLANINA
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: ŠEMRL FRANCI, Titova 11

a, 1370 LOGATEC, vložek: 700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 11. 6. 1990; ŠEMRL FRA-
NČIŠEK, Planina 65, 6232 PLANINA, vlo-
žek: 700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 6.
1990; ŠEMRL MARIJA, Titova 11 a, 1370
LOGATEC, vložek: 700,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 11. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8488
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00290 z dne 21. 1. 2000
pod št. vložka 1/01634/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: FLORIMPORT - Trgovina s cvet-
jem, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta JLA 14, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 38.184,00 Sit
Ustanovitelji: KORDA DIEGO, Elerji 5,

6281 ŠKOFIJE, vložek: 9.546,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 11. 7. 1990; DUDINE DI-
EGO, Via Frescobaldi 6, TRST, ITALIJA, vlo-
žek: 9.546,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
11. 7. 1990; PERGOLA ANTONIO, Via del
Botro 30, TRST, ITALIJA, vložek: 9.546,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 7. 1990; CINE-
LLI VITTORIANO, Via Marzella 1/c, PESCIA
(PT), ITALIJA, vložek: 9.546,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 11. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8489
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00291 z dne 21. 1. 2000
pod št. vložka 1/01635/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: TEHNOAVTO, trgovina, izvoz in
uvoz vozil, prodaja avtomobi.in rezervnih
delov, elektr.materiala, posredovanje pri

nabavi tehničnih materialov d.o.o. Koper,
Kampel 31

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kampel 31, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BLAŽEVIČ VLADO, Kampel

31, 6000 KOPER, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 16. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8490
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00292 z dne 21. 1. 2000
pod št. vložka 1/01639/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: PREVOZNIŠKO PODJETJE UN-
GAR d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Krožna cesta 12, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: UNGAR FRANC, Krožna ce-

sta 12, 6000 KOPER, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 28. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8491
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00298 z dne 24. 1. 2000
pod št. vložka 1/03316/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ŠORC proizvodnja kovinskih iz-
delkov, trgovina, gostinstvo, d.o.o., Slavi-
na

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Slavina 36, 6258 PRESTRA-
NEK

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠORC ANTON, Slavina 36,

6258 PRESTRANEK, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 2. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8492
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00299 z dne 24. 1. 2000
pod št. vložka 1/03319/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: HERMAR Trgovina in storitve pri
prometu blaga in uslug, turistične dejav-
nosti d.o.o. Krpanova 9, IZOLA

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Krpanova 9, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DODIČ HERMAN, Krpano-

va 9, 6310 IZOLA, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8493
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00300 z dne 24. 1. 2000
pod št. vložka 1/03320/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: MIRAMAR podjetje za trgovino
in storitve d.o.o. Portorož, Šolska 11

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šolska 11, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DANIELIS MARIJA, Šolska

11, 6320 PORTOROŽ, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8494
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00301 z dne 24. 1. 2000
pod št. vložka 1/03324/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: KAMEN PODJETJE ZA PROIZ-
VODNJO IN PREDELAVO KAMNA d.o.o.
Kal 16, PIVKA
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Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kal 16, 6257 PIVKA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SMRDEL DARKO, Kal 16,

6257 PIVKA, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8495
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00302 z dne 24. 1. 2000
pod št. vložka 1/03325/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: K-MERKANT podjetje za proiz-
vodnjo, storitve in trgovino d.o.o., Pivka,
Vilharjeva ul. št 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vilharjeva ul. 4, 6257 PIVKA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČUČEK JANEZ, Vilharjeva

ul. 4, 6257 PIVKA, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8496
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00303 z dne 24. 1. 2000
pod št. vložka 1/03329/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ROI COMMERCE trgovsko pod-
jetje d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Jenkova 11, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROJC IGOR, Cerej 7, 6280

ANKARAN, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8497
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00304 z dne 24. 1. 2000
pod št. vložka 1/03338/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ALAN TRADE, trgovina, turizem,
komercialne in finančne storitve, d.o.o.
Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kampel 3/f, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BUBNIČ ALAN, Kampel 3/f,

6000 KOPER, vložek: 8.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 9. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8498
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00305 z dne 24. 1. 2000
pod št. vložka 1/03340/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: DEJAN-TRADE, trgovina, turi-
zem, gostinstvo, export-import, Piran,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Verdijeva 28, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: DIANA-TRADE, poduzeče za

unutrašnju i vanjsku trgovinu s p.o. Karlovac,
Ilovac b.b., Ilovac b.b., Karlovac, HRVAT-
SKA, vložek: 90.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 18. 5. 1992; HRKALOVIČ ALEKSAN-
DER, Rozmanova 8, 6330 PIRAN, vložek:
10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 5.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8499
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00306 z dne 24. 1. 2000
pod št. vložka 1/03341/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: VODNAR Trgovina in storitve vz-
drževanja, postavljanja in popravilo gra-
dbenih instalacij d.o.o. Šmarje pri Sežani
11 SEŽANA

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šmarje pri Sežani 11, 6210
SEŽANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MALALAN MIROSLAV, Šma-

rje pri Sežani 11, 6210 SEŽANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8500
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00307 z dne 24. 1. 2000
pod št. vložka 1/03345/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: LOCO COMERCE, trgovina, sto-
ritve, posredovanje d.o.o. Izola

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Strma pot 2, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARUŠIČ VALTER, Strma

pot 2, 6310 IZOLA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8501
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00308 z dne 24. 1. 2000
pod št. vložka 1/03358/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5656419
Firma: BETTY Trgovina in storitve

d.o.o. Postojna
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Cankarjeva 7, 6230 POSTOJ-

NA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROGIČ ELIZABETA, Canka-

rjeva 7, 6230 POSTOJNA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 3. 1992; RO-
GIČ ROBERT, Cankarjeva 7, 6230 POSTO-
JNA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 27. 3. 1992.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8502
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00309 z dne 24. 1. 2000
pod št. vložka 1/03361/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: PRIM-LES, podjetje za notranjo
in zunanjo trgovino, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ferrarska 12, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 400.000,00 Sit
Ustanovitelji: MERCOIMEX d.o.o. Koper,

Ferrarska 12, 6000 KOPER, vložek:
200.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 6.
1992; TUNA d.o.o. Ljubljana, Cesta VII. Kor-
pusa 17, 1000 LJUBLJANA, vložek:
200.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8503
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00310 z dne 24. 1. 2000
pod št. vložka 1/03363/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: FINS poslovne storitve d.o.o. ILI-
RSKA BISTRICA

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tavčarjeva 8, 6250 ILIRSKA
BISTRICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKAPIN SONJA, Tavčarjeva

8, 6257 ILIRSKA BISTRICA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8504
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00311 z dne 24. 1. 2000
pod št. vložka 1/03376/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: JUPPITER FILMS CORPORATI-
ON, filmska produkcija, komercialne in
finančne storitve, import-export, turizem,
d.o.o. Izola

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Razgled 7, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: LONDANI ROBERTA, Via

Borgo Scroffa 39, Vivenza, ITALIA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 5.
1992; BISORTOLE LUCIANO, Via Pilastro
43, Lusiana, ITALIA, vložek: 50.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 6. 5. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8505
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00312 z dne 24. 1. 2000
pod št. vložka 1/03385/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: NOLIS, trgovsko storitveno pod-
jetje, uvoz-izvoz, d.o.o., Ukmarjeva 16,
Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ukmarjeva 16, 6320 PORTO-
ROŽ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUCAN SANJA, Radičev trg

28, BJELOVAR, HRVAŠKA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 3.
1992; KUCAN NINO, Radičev trg 28, BJE-
LOVAR, HRVATSKA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 31. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8506
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00313 z dne 24. 1. 2000
pod št. vložka 1/03387/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: VALITALI, storitve in trgovina
d.o.o. Prestranek

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Orehek 45, 6258 PRESTRA-
NEK

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRIŽAJ LIDIJA, Orehek 45,

6258 PRESTRANEK, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 3. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8507
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00314 z dne 24. 1. 2000
pod št. vložka 1/03389/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: M V S Trgovsko proizvodno pod-
jetje d.o.o. Koper, Čevljarska 4O

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Čevljarska 40, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MRAK VERA, Čevljarska 40,

6000 KOPER, vložek: 8.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 10. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8508
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00315 z dne 24. 1. 2000
pod št. vložka 1/03391/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5667879
Firma: GUNA zastopanje, prevozi in tr-

govina, d.o.o., Koper, Vojkovo nabrežje
30/a

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vojkovo nabrežje 30/a, 6000
KOPER

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BREMEC SANDI, Manžan

57, 6000 KOPER, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 13. 6. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
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navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8509
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00316 z dne 24. 1. 2000
pod št. vložka 1/03392/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5668409
Firma: ORIGANO, Podjetje za trgovino,

storitve in turizem, d.o.o., Koper, Cesta
na Markovec 37

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta na Markovec 27, 6000
KOPER

Osnovni kapital: 102.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKAPIN MILAN ALEKSAN-

DER, Jadranska 1, 6000 KOPER, vložek:
34.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 8.
1992; ŠKAPIN CHARLES, Cesta na Marko-
vec 27, 6000 KOPER, vložek: 34.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 8. 1992; ŠKA-
PIN ORSINI SABRINA, Incisa Valdarno,
Loc.Pratelli8a, ITALIA, vložek: 34.000,00
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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8510
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00317 z dne 24. 1. 2000
pod št. vložka 1/03398/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: DATATECH, inženiring in trgo-
vina d.o.o. Postojna

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Rožna ulica 13, 6230 POSTO-
JNA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KALUŽA SIMON, Rožna uli-

ca 13, 6230 POSTOJNA, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8511
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00318 z dne 24. 1. 2000
pod št. vložka 1/03400/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5660408
Firma: HINT - Hidrogradnje, d.o.o. Ko-

per
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ferrarska 10, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 105.139,00 Sit
Ustanovitelji: FA-MA DI ANGELINI FABRI-

ZIO, Via Fabri 403, FERRARA, ITALIJA, vlo-
žek: 43.139,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
8. 6. 1992; GRŽINIČ LIDO, Hrvatini 31,
6280 ANKARAN, vložek: 31.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 8. 6. 1992; GRGURIČ MI-
LIVOJ, Vena Pilona 7, 6000 KOPER, vložek:
31.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 6.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8512
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00319 z dne 24. 1. 2000
pod št. vložka 1/03401/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: MULTI Proizvodnja in trgovina
d.o.o. Sežana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska 109, 6210 SEŽA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: HAĐIĆ EDIN, Zupančičeva

2, ZAGREB, HRVAŠKA, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8513
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00320 z dne 24. 1. 2000
pod št. vložka 1/03406/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: SAMSTAR, podjetje za trgovino
in finančno računovodske storitve, d.o.o.
Piran

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Mazzinijeva 4, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOLOB FERDINAND, Maz-

zinijeva 4, 6330 PIRAN, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8514
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00321 z dne 24. 1. 2000
pod št. vložka 1/03408/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: BIROSET, trgovsko podjetje,
d.o.o., Prekomorskih brigad 11, Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prekomorskih brigad 11, 6000
KOPER

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: OZIMEK OLGA, Prekomor-

skih brigad 11, 6000 KOPER, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8515
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00322 z dne 24. 1. 2000
pod št. vložka 1/03411/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5843600
Firma: REALESTATE, trgovina, turizem,

finančne in komercialne storitve, d.o.o.
Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ferrarska 8, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SPINA ANTONIO, Via del

Monte 1 Trst, ITALIA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 8. 4. 1992; SPINA LU-
CIANO, Via del Monte 1 Trst, ITALIA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 21 / 8. 3. 2000 / Stran 1729

izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8516
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00323 z dne 24. 1. 2000
pod št. vložka 1/03414/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: TEJATRADE, proizvodnja teksti-
lnih izdelkov, grafična dejavnost in trgo-
vina d.o.o. Postojna

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vilharjeva 10, 6230 POSTOJ-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAVLIČ SLAVKO, Vojkova

21, 6230 POSTOJNA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 25. 3. 1992; PAVLIČ
JOŽICA, Vojkova 21, 6230 POSTOJNA, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8517
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00324 z dne 24. 1. 2000
pod št. vložka 1/01642/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: KAŠTEL-IMPEX, export-import,
proizvodnja, Koper d.o.o

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kozlovičeva 15, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: ANTIČEV NEDJELKO, Su-

košan b.b., SUKOŠAN, HRVAŠKA, vložek:
700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 9.
1990; MARINOVIČ FRANE, S. Mačora
22/a, ZADAR, HRVAŠKA, vložek: 700,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 9. 1990; MI-
HIČ SONJA, Kozlovičeva 15, 6000 KOPER,
vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8518
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00325 z dne 24. 1. 2000
pod št. vložka 1/01643/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: MAVRICA d.o.o. podjetje za tr-
govino in turizem, Sežana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pod planino 1, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VATOVEC SABINA, Preko-

morskih brigad 7, 6215 DIVAČA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 6.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8519
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00326 z dne 24. 1. 2000
pod št. vložka 1/01644/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5618983
Firma: MASSPORT - športne in rekrea-

cijske dejavnosti, d.o.o., Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Cesta med vinogradi 12, 6000

KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETRIČ BRUNO, Cesta

med vinogradi 12, Bertoki, 6000 KOPER,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8520
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00327 z dne 24. 1. 2000
pod št. vložka 1/01645/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ŽIVA, trgovina in špedicija,
d.o.o., Kozina

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Krvavi potok 15, 6240 KOZINA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit

Ustanovitelji: ŽERJAV NADJA, Krvavi po-
tok 15, 6240 KOZINA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8521
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00328 z dne 24. 1. 2000
pod št. vložka 1/01649/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: INTERNAUTICA, Trgovina, turi-
zem in storitve, d.o.o. Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Senčna pot 12/a, 6320 POR-
TOROŽ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DUNDARA SERGEJ, Senč-

na pot 12/a, 6320 PORTOROŽ, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 10.
1990; PETERNEL DAMJAN, 30. divizije 2,
6320 PORTOROŽ, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 15. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8522
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00329 z dne 24. 1. 2000
pod št. vložka 1/01653/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: LESNO PODJETJE SMREKA,
d.o.o., Ilirska Bistrica, Jasen 8

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Jasen 8, 6250 ILIRSKA BIST-
RICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRILJ-VRTAČNIK SONJA,

Jasen 8, 6250 IL. BISTRICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 8.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske 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-8523
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00330 z dne 24. 1. 2000
pod št. vložka 1/01654/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: VIDEOCENTER KOPER, trgovi-
na na veliko in malo, d.o.o., Kosovelov
trg 3, Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kosovelov trg 3, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STOJKOVIČ ZORAN, Pre-

šernov trg 4, 6000 KOPER, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 3.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8524
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00332 z dne 24. 1. 2000
pod št. vložka 1/01660/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: T SERVICE - Turizem in trgovi-
na, d.o.o. Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Obala 20/a, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: TOP LINE PORTOROŽ, tu-

rizem, svetovanje, trgovina, d.o.o., Obala 22,
6320 PORTOROŽ, vložek: 1.890,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 7. 4. 1992; KOMEL
BLAŽ, Rozmanova 9, 6000 KOPER, vložek:
105,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 4. 1992;
SUŠA ANDREJ, Parecag 52, 6333 SEČOV-
LJE, vložek: 105,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 7. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8525
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00333 z dne 24. 1. 2000
pod št. vložka 1/01668/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: BEVAR Trgovina, špedicija in
transport, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljanska 10 A, 6000 KO-
PER

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VARGAZON ROMAN, Korte

36 b, 6310 IZOLA, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 2. 4. 1990; BECKERS ALI-
DA, Korte 140, 6310 IZOLA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8526
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00334 z dne 24. 1. 2000
pod št. vložka 1/01672/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5439493
Firma: INTERING d.o.o., Inženiring za

notranjo opremo, Koper, Ulica 15. maja
11

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica 15. maja 11, 6000 KO-
PER

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAVLIČ IVO, Planinčeva 1,

6000 KOPER, vložek: 1.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 1. 10. 1990; RADOVČIČ
GROZDANA, Cesta na Markovec 3, 6000
KOPER, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 1. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8527
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00335 z dne 24. 1. 2000
pod št. vložka 1/01676/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ERPO, trgovina in posredova-
nje, d.o.o. Pivka, Pot k studencu 2

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pot k studencu 2, 6257 PIVKA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POSEGA EDO, Pot k stude-

ncu 2, 6257 PIVKA, vložek: 1.000,00 Sit,

ne odgovarja, vstop: 2. 7. 1990; RADOČAJ
ROBERT, Kolodvorska 25, 6257 PIVKA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 7.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8528
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00336 z dne 24. 1. 2000
pod št. vložka 1/01678/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ELITA, podjetje za opravljanje
ekonomskih, organizacijskih, tehnolo-
ških, trgovskih in obrtnih storitev, d.o.o.,
Koper, Cesta na Markovec 39

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta na Markovec 39, 6000
KOPER

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TORNIČ RADO, Kraška 2/a,

6310 IZOLA, vložek: 2.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 10. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8529
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00337 z dne 24. 1. 2000
pod št. vložka 1/01684/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: VOLAN - Transportno podjetje,
d.o.o. Zg. Škofije

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zg. Škofije 41, 6281 ŠKOFIJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HRVATIN DARINKA, Zg.

Škofije 41, 6281 ŠKOFIJE, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 5.
1990; HRVATIN RINO, Baredine 1, BUZET,
HRVAŠKA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 16. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
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ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8530
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00343 z dne 25. 1. 2000
pod št. vložka 1/01680/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5443270
Firma: EURO-MAK d.o.o. proizvodno in

trgovsko podjetje, Lokavska 13, Sežana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Lokavska 13, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRPAN VOJKO, Lokavska

13, 6210 SEŽANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 26. 2. 1990; KRPAN
MARTINA, Lokavska 13, 6210 SEŽAMNA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8531
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00344 z dne 25. 1. 2000
pod št. vložka 1/01688/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: TAMA, trgovina in storitve,
d.o.o., Ankaran

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cahova 1, 6280 ANKARAN
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TROBEC ALBERT, Cahova

1, 6280 ANKARAN, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 18. 4. 1990; TROBEC
TATJANA, Cahova 1, 6280 ANKARAN, vlo-
žek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 4.
1990; MIKOLAVČIČ ERNO, Vlahovičeva 46,
6280 ANKARAN, vložek: 500,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 18. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8532
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00345 z dne 25. 1. 2000
pod št. vložka 1/01697/00 vpisalo v sodni

register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: HOBBY TRADE, trgovsko podje-
tje, import-export, d.o.o. Cvetna pot 3,
Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cvetna pot 3, 6320 PORTO-
ROŽ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MILOTIČ EDI, Cvetna pot 3,

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 regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8533
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00346 z dne 25. 1. 2000
pod št. vložka 1/01699/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5460719
Firma: REPORTER, podjetje za marke-

ting in prosti čas, d.o.o. Postojna
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ulica Prekomorskih brigad 3,

6230 POSTOJNA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAVŠER NADA, Ul. Preko-

morskih brigad 3, 6230 POSTOJNA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
11. 4. 1990; PAVŠER FRANCI, Polje, Ce-
sta XII, 2, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8534
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00347 z dne 25. 1. 2000
pod št. vložka 1/01702/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5443172
Firma: MAGNETIC, trgovina z nepreh-

rambenimi artikli import - export, d.o.o.
Istrskega odreda 4, Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Istrskega odreda 4, 6000 KO-
PER

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIGINI ROSA, Via di Vittorio

6, TRST, ITALIJA, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 18. 7. 1990; GIUNIORI
GIORGIO, Via di Vittorio 6, TRST, ITALIA,
vložek: 1.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8535
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00348 z dne 25. 1. 2000
pod št. vložka 1/01705/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: BOŠTJAN, Podjetje za trgovino,
d.o.o. Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Obala 113, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PODGAJSKI BOGDAN,

Obala 113, 6320 PORTOROŽ, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 12.
1990; PODGAJSKI SONJA, Obala 113,
6320 PORTOROŽ, vložek: 1.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8536
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00349 z dne 25. 1. 2000
pod št. vložka 1/01706/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: BELSPORT Organizacija šport-
nih in marketinških dejavnosti d.o.o. Izola

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cankarjev drevored b.št., 6310
IZOLA

Osnovni kapital: 4.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOGOMETNI KLUB IZOLA,

Cankarjev drev. b.št., 6310 IZOLA, vložek:
1.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 6.
1990; TRIPAR NEVIJO, Belvedur l, 6272
SLOVENSKO GRAČIŠČE, vložek: 2.800,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 1. 1992.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8537
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00350 z dne 25. 1. 2000
pod št. vložka 1/01708/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: LIBERTI, Trgovina, d.o.o., Izola
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Aškerčeva 3, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZUPAN MAJDA, Kocijanči-

čeva 10, 6310 IZOLA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 25. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8538
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00351 z dne 25. 1. 2000
pod št. vložka 1/01710/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ŠKORPIJON - Komisijski posli
na področju prometa in blaga d.o.o. Se-
žana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Jožeta Pahorja 4, 6210 SEŽA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BREŠČIĆ VALTER, Jožeta

Pahorja 4, 6210 SEŽANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8539
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00352 z dne 25. 1. 2000
pod št. vložka 1/01711/00 vpisalo v sodni

register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: GPL podjetje za proizvodnjo st-
rojne opreme, d.o.o. Mala Bukovica l, Ilir-
ska Bistrica

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Mala Bukovica 1, 6250 ILIR-
SKA BISTRICA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: LOZAR VALTER, Mala Bu-

kovica 1, 6250 IL. BISTRICA, vložek:
700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 6.
1990; PODOBNIK VELIMIR, Mala Bukovica
1, 6250 IL. BISTRICA, vložek: 700,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 25. 6. 1990; GRUDE-
NIĆ JASENKO, Mala Bukovica 1, 6250 IL.
BISTRICA, vložek: 700,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 25. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8540
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00353 z dne 25. 1. 2000
pod št. vložka 1/01713/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: FINCOM - Trgovinsko podjetje,
d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Agrarne reforme 22, 6000 KO-
PER

Osnovni kapital: 28.407,00 Sit
Ustanovitelji: BARBATO GIOVANNI, Via

Rizzato 3, PADOVA, ITALIJA, vložek:
9.469,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 8.
1990; LOVATO PIERLUIGI, Via Conche 20,
CADONEGHE (PD), ITALIJA, vložek:
9.469,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 8.
1990; SCARPATO LUIGI, Via Gradenigo
14/II, PADOVA, ITALIJA, vložek: 9.469,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8541
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00354 z dne 25. 1. 2000
pod št. vložka 1/01715/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: TORS, trgovinsko in proizvodno
podjetje, d.o.o. Postojna, Hrašče 92

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Hrašče 92, 6230 POSTOJNA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TORNIČ ALEKSANDER,

Hrašče 92, 6230 POSTOJNA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 8.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8542
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00355 z dne 25. 1. 2000
pod št. vložka 1/01717/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: MAJKUS, notranja in zunanja
trgovina, d.o.o., Portorož, Lucan 7

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lucan 7, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: MAJKUS SILVIO, Lucan 7,

6320 PORTOROŽ, vložek: 700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 8. 1990; MAJKUS MA-
RIJA, Lucan 7, 6320 PORTOROŽ, vložek:
700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 8.
1990; ČVRGIĆ JOVAN, Hladilniška 26,
1000 LJUBLJANA, vložek: 700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8543
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00356 z dne 25. 1. 2000
pod št. vložka 1/01724/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: AQUA, trgovina in storitve, d.o.o.
Dekani

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dekani 88, 6271 DEKANI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VELIKONJA GORAN, Deka-

ni 88, 6271 DEKANI, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 7. 11. 1990; VELIKO-
NJA ZVONKA, Dekani 88, 6271 DEKANI,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
7. 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8544
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00375 z dne 27. 1. 2000
pod št. vložka 1/01731/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ELEKTRONSKE NAPRAVE - Pro-
jektiranje, izdelava, trgovina, uvoz in iz-
voz, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Izletniška pot 58, 6000 KO-
PER

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: IVANČIČ BOJAN, Emilia Dri-

olia 8, 6310 IZOLA, vložek: 1.200,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 18. 6. 1990; IVANČIČ
LIDIJA, Emilia Driolia 8, 6310 IZOLA, vlo-
žek: 800,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8545
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00376 z dne 27. 1. 2000
pod št. vložka 1/01732/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: PARK-INVEST, trgovina-vrtnar-
stvo, d.o.o. Piran, Reslova 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Reslova 4, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SPREMO NIKOLA, Reslova

4, 6330 PIRAN, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 18. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8546
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00377 z dne 27. 1. 2000
pod št. vložka 1/01739/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: METALGRADNJA, Podjetje za
gradbeništvo, trgovino in storitve, expo-
rt-import, d.o.o., Koper, Za Gradom 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Za gradom 4, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.337,80 Sit
Ustanovitelji: MAGGIONI ACHILLE, Via.

G. Galilei 67, PIAN CAMUNO (BS), ITALIJA,
vložek: 2.104,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
7. 9. 1990; ĐORĐEVIĆ OLIVERA, Dinarska
5, BEOGRAD, ZVEZ.REP. JUGOSLAVIJA,
vložek: 233,80 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 9.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8547
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00378 z dne 27. 1. 2000
pod št. vložka 1/01745/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5452996
Firma: GAMA INTERNATIONAL, d.o.o.,

mednarodna trgovina, špedicija in trans-
port, Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prade, Cesta 14, št. 19, 6000
KOPER

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SEKARDI BORIS, Prade,

Cesta 14, št. 19, 6000 KOPER, vložek:
1.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 10.
1990; SEKARDI ĐURĐICA, Prade, Cesta
14, št. 19, 6000 KOPER, vložek: 800,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8548
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00379 z dne 27. 1. 2000
pod št. vložka 1/01746/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: DEBEVEC, trgovina na drobno,
debelo, izvoz in uvoz Prade, cesta IX. št.
2, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prade, Cesta IX. št. 2, 6000
KOPER

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: DEBEVEC MAJDA, Cesta

IX. št. 2, Prade, 6000 KOPER, vložek:
700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 6.
1990; DEBEVEC LADISLAV, Cesta IX. št. 2,
Prade, 6000 KOPER, vložek: 700,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 15. 6. 1990; DEBE-
VEC KATJA, Prade, Cesta IX. št. 2, 6000
KOPER, vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 15. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8549
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00380 z dne 27. 1. 2000
pod št. vložka 1/01747/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: AGROTUR, trgovina in turizem,
d.o.o. Postojna, Predjama 44

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Predjama 44, 6230 POSTOJ-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAMPE BERNARD, Predja-

ma 44, 6230 POSTOJNA, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 4. 1990; LAM-
PE VIDA, Predjama 44, 6230 POSTOJNA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8550
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00381 z dne 27. 1. 2000
pod št. vložka 1/01748/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: PEGAN, proizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o. Razdrto 47/a

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Razdrto 47/a, 6225 HRU-
ŠEVJE
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Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEGAN BORIS, Senožeče

62, 6224 SENOŽEČE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8551
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00382 z dne 27. 1. 2000
pod št. vložka 1/01749/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: CHIMITECH, podjetje za inženi-
ring, proizvodnjo, razvoj, uvoz-izvoz,
d.o.o. Ilirska Bistrica, Koseze l6a

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Koseze 16 a, 6250 ILIRSKA
BISTRICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAGODNIK MIRJAM, Kose-

ze 16 a, 6250 ILIRSKA BISTRICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 10.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8552
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00383 z dne 27. 1. 2000
pod št. vložka 1/01750/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: FERROCOOP - Trgovina in koo-
peracija, d.o.o. Izola

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Polje 21, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 50.000,00 Sit
Ustanovitelji: FERROTEHNA Trgovsko

podjetje p.o. Izola, Polje 21, 6310 IZOLA,
vložek: 24.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 12. 1990; PAVČNIK JANEZ, Oktobrske
revolucije 33, 6310 IZOLA, vložek:
25.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8553
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00384 z dne 27. 1. 2000
pod št. vložka 1/01752/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: D & M PACK, embalaža, d.o.o.,
Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kovačičeva 21/b, 6000 KO-
PER

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARINKOVIČ RANKA, Ko-

vačičeva 21/b, 6000 KOPER, vložek:
1.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 8.
1990; MARINKOVIČ DRAGAN, Kovačičeva
21/b, 6000 KOPER, vložek: 400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 7. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8554
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00385 z dne 27. 1. 2000
pod št. vložka 1/01753/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ITECO Zastopanje in trgovina,
d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vodopivčeva 16, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LESKOVIC VESNA, Vodopi-

včeva 16, 6000 KOPER, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 6. 1990; VEDIT-
RADE Intermediazioni Rappresentanza, Im-
port-Export, Via Sedla 292, SAN PIETRO
ALI NATISONE, UDINE, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8555
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00386 z dne 27. 1. 2000
pod št. vložka 1/01758/00 vpisalo v sodni

register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: GROSIST - DISCONT, trgovina
in storitve, d.o.o., Izola

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dantejeva 2, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BAJT MILOVAN, Alojza Va-

lenčiča 8, 6310 IZOLA, vložek: 1.020,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 12. 1990; LE-
KIĆ MILORAD, Hrvatini 1, 6280 ANKARAN,
vložek: 980,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8556
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00403 z dne 1. 2. 2000
pod št. vložka 1/01760/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ROSSE, trgovina, turizem in sto-
ritve, d.o.o., Lucija

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lucija, Istrskega odreda 31,
6320 PORTOROŽ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HOSTINKAR DAMIJAN, Ist-

rskega odreda 31, Lucija, 6320 PORTO-
ROŽ, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 25. 6. 1990; HOSTINIKAR ROSSEL-
LA, Istrskega odreda 31, Lucija, 6320 POR-
TOROŽ, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8557
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00404 z dne 1. 2. 2000
pod št. vložka 1/01764/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: VEDO E NON VEDO, razvedrilni
inženiring, d.o.o., Izola

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kažipotna 3, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
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Ustanovitelji: TROBEZ ROBERTO, Auri-
sina Cave 79/b, TRST, ITALIJA, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8558
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00405 z dne 1. 2. 2000
pod št. vložka 1/01767/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: FRANŠTUR - proizvodnja, storit-
ve, trgovina, d.o.o. Divača

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kettejeva ul. 4, 6215 DIVAČA
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKRLJ JOŽE, Kettejeva 4,

6215 DIVAČA, vložek: 2.100,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 1. 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8559
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00406 z dne 1. 2. 2000
pod št. vložka 1/01772/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: IZOTRG, hidroizolaterstvo, sve-
tovanje in trgovina, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta JLA 2, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BULIĆ MILORAD, Pahorje-

va 49, 6000 KOPER, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8560
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00407 z dne 1. 2. 2000
pod št. vložka 1/01776/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ARCA - Akviziterska prodaja in
uvoz d.o.o. Orlek

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Orlek 21, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DEGRASSI ARIELA, POR.

DE BIAGGIO, Via Del’Istria 144, TRST, ITA-
LIJA, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 17. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8561
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00408 z dne 1. 2. 2000
pod št. vložka 1/01777/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: TRI-D, podjetje za turizem, trgo-
vino, gostinstvo, finančno posredovanje
in ostale finančne storitve, d.o.o. Sečov-
lje (Aerodrom Portorož)

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Aerodrom Portorož, 6333 SE-
ČOVLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: IŠTOKOVIČ MIRO, Plovani-

ja bb, BUJE, HRVATSKA, vložek: 200,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 12. 1990; TO-
MIČ ALEKSANDER, Korte 9, 6310 IZOLA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 12. 1992; OBALNI LETALSKI CENTER,
Aerodrom Portorož, 6333 PORTOROŽ, vlo-
žek: 800,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8562
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00409 z dne 1. 2. 2000
pod št. vložka 1/01779/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: TIP, trgovina in proizvodnja,
d.o.o. Landol 19 a, Postojna

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Landol 19 a, 6230 POSTOJNA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SEVER IGOR, Landol 19 a,

6230 POSTOJNA, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 10. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8563
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00410 z dne 1. 2. 2000
pod št. vložka 1/01784/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: NINA DISKONT, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Hrvatini, Ankaran

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Hrvatini 19, 6280 ANKARAN
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HORVAT BRANKA, Hrvatini

19, 6280 ANKARAN, vložek: 1.600,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 9. 1. 1991; HORVAT
MATJAŽ, Hrvatini 19, 6280 ANKARAN, vlo-
žek: 400,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 1.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8564
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00411 z dne 1. 2. 2000
pod št. vložka 1/01785/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: OLIMPIC SEAWAY - trgovina, iz-
voz-uvoz in zastopanje Koper, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Strma pot št. 15, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTRAVS IVAN, Strma pot

15, 6000 KOPER, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 19. 12. 1989; FERFOG-
LIA ANTONELLA, Via Murat 2, TRST, ITALI-
JA, 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 regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
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32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8565
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00412 z dne 1. 2. 2000
pod št. vložka 1/01790/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ŠPORTNI CENTER TENIS & TE-
NIS, d.o.o., Strunjan

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Strunjan 14, 6323 STRUNJAN
Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: HEUREKA d.o.o. Ljubljana,

Koprska 94, 1000 LJUBLJANA, vložek:
3.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 9.
1990; ZIR INŽENIRING d.o.o. LJUBLJANA,
Koprska 94, 1000 LJUBLJANA, vložek:
3.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 9.
1990; POPOVIČ MILISAV, Ferda Bidovca 6,
6310 IZOLA, vložek: 3.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8566
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00413 z dne 1. 2. 2000
pod št. vložka 1/01794/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: RODELA COMMERCE Uvoz in
izvoz, turizem in prevozništvo, d.o.o. Pri-
dvor

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pridvor, Cesta svobode 30,
6000 KOPER

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RODELA DARIO, Cesta svo-

bode 30, Pridvor, 6000 KOPER, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 9.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8567
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00414 z dne 1. 2. 2000
pod št. vložka 1/01799/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ERA - Elektronika in računalniš-
tvo, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Generala Levičnika 36, 6000
KOPER

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZIGMUND MANFRED, Ge-

nerala Levičnika 36, 6000 KOPER, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 9.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8568
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00415 z dne 2. 2. 2000
pod št. vložka 1/01800/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: B C M - gradbeništvo, d.o.o. Po-
stojna, Ulica JLA 18, Postojna

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica JLA 18, 6230 POSTOJ-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČOPKOV BRANKO, Ulica

JLA 18, 6230 POSTOJNA, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 7. 1990; CE-
ROVAC ŽIVKO, Cesta v Staro vas 3, 6230
POSTOJNA, vložek: 500,00 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 30. 7. 1990; JUGOVIĆ VUKA-
ŠIN, Cesta v staro vas 3, 6230 POSTOJNA,
vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
30. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8569
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00416 z dne 2. 2. 2000
pod št. vložka 1/01801/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5618878

Firma: MARKIMPEX uvoz-izvoz, pro-
met, trgovina, zastopanje, d.o.o. Koper,
Prisojna pot 8

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prisojna pot 8, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PELICON TOMISLAV, Pri-

sojna pot 8, 6000 KOPER, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8570
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00417 z dne 2. 2. 2000
pod št. vložka 1/01810/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: VEL-MAL trgovina na veliko in
malo, inženiring, svetovanje in zastopa-
nje firm d.o.o. Izola

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica na terasah št. 1, 6310
IZOLA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LIČEN BRANKO, Ulica na

terasah št. 1, 6310 IZOLA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8571
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00418 z dne 2. 2. 2000
pod št. vložka 1/01811/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: TGT d.o.o, trgovsko, storitveno
in gostinsko podjetje, Koper, Pridvor, La-
zarja Kavrečiča 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pridvor, Lazarja Kavrečiča 3,
6000 KOPER

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAKOMIN LJUBO, C. Istr-

ske brigade 59, 6276 POBEGI, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 6.
1990; JAKOMIN RUŽA, C. Istrske brigade
59, 6276 POBEGI, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 29. 6. 1990.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 21 / 8. 3. 2000 / Stran 1737

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8572
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00419 z dne 2. 2. 2000
pod št. vložka 1/01812/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: DASIDA, podjetje za trženje,
svetovanje, trgovino, storitve in proizvod-
njo, d.o.o. Rozmanova 13 a, Ilirska Bistri-
ca

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Rozmanova 13 a, 6250 ILIR-
SKA BISTRICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠINKOVEC DANILO, Roz-

manova 13 a, 6250 ILIRSKA BISTRICA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
5. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8573
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00420 z dne 2. 2. 2000
pod št. vložka 1/01813/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: PLASTING, Proizvodno in trgov-
sko podjetje, d.o.o. Izola, Na griču 8

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Na griču 8, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TURK DRAGO, 30. divizije

12, 6320 PORTOROŽ, vložek: 500,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 19. 12. 1990; SUTLO-
VIČ BOŽO, Kršin bb, NOVIGRAD, HRVA-
ŠKA, vložek: 1.500,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 19. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8574
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00421 z dne 2. 2. 2000
pod št. vložka 1/01816/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: UMCO, programska in računa-
lniška oprema, inženiring, trgovina in sto-
ritve, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Klaričeva 13, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MILIČ MARJAN, Klaričeva

13, 6000 KOPER, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 12. 1990; UMER
DEAN, C.na Markovec 1 b, 6000 KOPER,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8575
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00422 z dne 2. 2. 2000
pod št. vložka 1/01822/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: GOLF-SPORTHOTEL, turizem in
gostinstvo, d.o.o., Portorož, Senčna pot
9

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Senčna pot 9, 6320 PORTO-
ROŽ

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: GOLF - UND SPORTHO-

TEL BETRIEBSGESELLSCHAFT GmbH, Ho-
lzkirchen, Landkreis, MIESBACH, vložek:
2.100,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8576
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00423 z dne 2. 2. 2000
pod št. vložka 1/01823/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: PARES, opremljanje lokalov,
d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Soška 3, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GREGORIČ DARKO, Soška

3, 6000 KOPER, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 10. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8577
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00424 z dne 2. 2. 2000
pod št. vložka 1/01825/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ISABAR, trgovina s prehrambe-
nimi in neprehrambenimi artikli, import -
export, d.o.o. Liminjanska 73, Lucija

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lucija, Liminjanska 73, 6320
PORTOROŽ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BARTOLE ANTONIO, Via

Benussi 3, TRST, ITALIJA, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 7. 1990; BAR-
TOLE-LALOVICH LUISA, Via dei Berlam 24,
TRST, ITALIJA, vložek: 1.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 16. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8578
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00425 z dne 2. 2. 2000
pod št. vložka 1/01826/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: INTEREXPORT, trgovsko podje-
tje import - export, d.o.o. Spodnje Škofije
124/c

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Sp. Škofije 124/c, 6281 ŠKO-
FIJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PASSAFARO LEONARDO,

Via Patrioti 26/3, TAVAGNACCO, UDINE,
ITALIJA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 10. 8. 1990; BALDASSARRE FRAN-
CO, Via Fabio Severo 49, TRST, ITALIJA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 8. 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8579
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00426 z dne 2. 2. 2000
pod št. vložka 1/01836/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: VIOLA, podjetje za trgovino, go-
stinstvo in turizem, d.o.o., Portorož, Oba-
la 116

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Obala 116, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: AZIROVIČ JOVICA, Obala

73, 6320 PORTOROŽ, vložek: 200,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 15. 11. 1990; SATLER
CILKA, Oldhamska 14, 4000 KRANJ, vlo-
žek: 1.800,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8580
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00427 z dne 2. 2. 2000
pod št. vložka 1/01837/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: POINT PUBLISHING, propagan-
da in svetovanje, d.o.o., Izola, Nazorjeva
10

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Nazorjeva 10, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAVLETIČ ANDREJ, Nazor-

jeva 10, 6310 IZOLA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 24. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8581
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00428 z dne 2. 2. 2000
pod št. vložka 1/01843/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: MEDIANA - Trgovinsko podjet-
je, d.o.o. Koper - Impresa commerciale,
s.r.l. Capodistria

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta JLA 14, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 691.088,60 Sit
Ustanovitelji: DE PALO GIOVANI, Via Lo-

vizato 19, TRST, ITALIJA, vložek:
223.696,20 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 11. 1990; BISIGHIN PAOLO, Via delle
quercie 14/I, TRST, ITALIJA, vložek:
223.696,20 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 11. 1990; TORTORA ANTONINO, Via
Petrarca 20, MONFALCONE, ITALIJA, vlo-
žek: 223.696,20 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 11. 1990; SKOČAJ MAJDA, Livade 26,
6310 IZOLA, vložek: 10.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 19. 11. 1990; BENČIČ RO-
SANA, Vlahovičeva 52, 6280 ANKARAN, vlo-
žek: 10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8582
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00429 z dne 2. 2. 2000
pod št. vložka 1/01845/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5465770
Firma: BILLITZ KOPER Mednarodna

špedicija, transport in trgovina d.o.o. Ko-
per Spedizioni internazionali, trasporti e
commercio S.r.l. Capodistria

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ob ogrlici b.št., 6000 KOPER
Osnovni kapital: 46.685,00 Sit
Ustanovitelji: ALESSANDRO BILLITZ

SUCC. S.p.A., Via della Geppa 4, TRST,
ITALIJA, vložek: 32.679,50 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 21. 12. 1990; KOCJANČIČ BRA-
NKO, Manžan 3/a, 6000 KOPER, vložek:
14.005,50 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita

pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8583
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00431 z dne 2. 2. 2000
pod št. vložka 1/01847/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: Z LAB SERVICE, d.o.o. Portorož
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Seča 26, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZANOŠKAR LJUBO, Via di

Vittorio 14a, STARANZANO, ITALIJA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 9.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8584
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00432 z dne 2. 2. 2000
pod št. vložka 1/01849/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: EUROTRANS SEŽANA, podjetje
za prevoz blaga v mednarodnem prome-
tu, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska 79, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 20.000,00 Sit
Ustanovitelji: BTC TERMINAL p.o. Seža-

na, Partizanska 79, 6210 SEŽANA, vložek:
10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 3.
1990; TECNO TRANSPORT S.r.l. Trieste,
Viale XX. Settembre 24, TRIESTE, vložek:
10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 3.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8585
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00433 z dne 2. 2. 2000
pod št. vložka 1/01852/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: KRAS-TUR, turizem, trgovina,
export-import, d.o.o., Štorje 52, Sežana
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Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Štorje 52, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FERMO LUCIANO, Giove-

nale 4, TRST, ITALIJA, vložek: 500,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 22. 10. 1990; ŽIBER-
NA MARICA, Štorje 52, 6210 SEŽANA, vlo-
žek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 10. 1990; ŽIBERNA IGNAC, Štorje 52,
6210 SEŽANA, vložek: 500,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 22. 10. 1990; ŽIBERNA LA-
DISLAV, Štorje 52, 6210 SEŽANA, vložek:
500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 10.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8586
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00434 z dne 2. 2. 2000
pod št. vložka 1/01853/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: LIPNIK - izdelava pletenin in ro-
čno tkanih izdelkov d.o.o., Podgrad 3j,
Podgrad

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Podgrad 3j, 6244 PODGRAD
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LIPNIK DOMINIK, Podgrad

3j, 6244 PODGRAD, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 12. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8587
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00435 z dne 2. 2. 2000
pod št. vložka 1/01855/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ZIKO, trgovsko podjetje, d.o.o.
Postojna, Prekomorskih brigad 2

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prekomorskih brigad 2, 6230
POSTOJNA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RADOSAVLJEVIĆ ŽIVO-

RAD, Prekomorskih brigad 2, 6230 POS-
TOJNA, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 29. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8588
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00436 z dne 2. 2. 2000
pod št. vložka 1/01861/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5467799
Firma: NOVA OSKRBA trgovina z živili

in mešanim blagom d.o.o. Vanganel
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vanganel 38, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 5.000,00 Sit
Ustanovitelji: AUBER ROBERT, Hrvatini

60 A, 6280 ANKARAN, vložek: 500,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 30. 11. 1992; COO-
PERATIVA AGRICOLA DI TRIESTE - KMETI-
JSKA ZADRUGA V TRSTU, soc.coop., Trav-
nik 10, TRST, ITALIJA, vložek: 4.500,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8589
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00437 z dne 2. 2. 2000
pod št. vložka 1/01864/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: KLEPAC, proizvodnja, trgovina,
uvoz, izvoz, d.o.o., Jelšane 3c

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Jelšane 3 c, 6250 ILIRSKA BI-
STRICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLEPAC ZDENKO, Jelšane

2, 6250 IL. BISTRICA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 10. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8590
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00438 z dne 2. 2. 2000
pod št. vložka 1/01867/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: INBUS, trgovina z železnino,
d.o.o. Piran Ul. IX. korpusa 52, Piran

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ul. IX. korpusa 52, 6330 PI-
RAN

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠVAGELJ BORIS, IX. kor-

pusa 52, 6330 PIRAN, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8591
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00439 z dne 2. 2. 2000
pod št. vložka 1/01876/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: VULKANIZACIJA - trgovina in
storitve d.o.o. Sežana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska 75 c, 6210 SEŽA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HRVATIČ MIRAN, Stjenko-

va 6, 6230 POSTOJNA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8592
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00440 z dne 2. 2. 2000
pod št. vložka 1/01888/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: SEASOL d.o.o. Podjetje za turi-
zem in inženiring Koper, Ulica 15 maja
št. 16

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ul. 15. maja št. 16, 6000 KO-
PER

Osnovni kapital: 11.000,00 Sit
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Ustanovitelji: SESTAVLJENO PODJETJE
GALEB o.sub.o., Elvire Vatovec 4, 6310
IZOLA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 16. 4. 1990; GIP STAVBENIK KO-
PER p.o., Ulica 15. maja št. 16, 6310 IZO-
LA, vložek: 6.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 16. 4. 1990; FIČUR BOJAN, Rožna pot
11, 6000 KOPER, vložek: 1.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8593
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00441 z dne 2. 2. 2000
pod št. vložka 1/01899/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: AGROŽIVILSKI NARAVNI PROS-
TOR Kmetijska proizvodnja in trgovina,
d.o.o. Koper SPAZIO NATURA AGRO ALI-
MENTARE Produzione agraria e comme-
rcio s.r.l. Capodistria

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta JLA 14, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 18.646,00 Sit
Ustanovitelji: HLEVSKA SKUPNOST BE-

LVEDUR, Belvedur 1, 6272 GRAČIŠČE, vlo-
žek: 9.323,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
4. 11. 1990; AUSONIA-FOODS export-im-
port, s.r.l., Via Vittorio Arminyon 5, RIM, ITA-
LIJA, vložek: 9.323,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 4. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8594
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00445 z dne 3. 2. 2000
pod št. vložka 1/01905/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: DAMI, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Sežana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1. tankovske brigade 7, 6210
SEŽANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAHNE DANILO, Lipica 15

a, 6210 SEŽANA, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 19. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8595
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00446 z dne 3. 2. 2000
pod št. vložka 1/01907/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: MILDA, trgovsko podjetje,
d.o.o., Sežana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: I. tankovske brigade 7, 6210
SEŽANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DEBELJAK MILIJA, I. tanko-

vske brigade 7, 6210 SEŽANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 1.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8596
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00447 z dne 3. 2. 2000
pod št. vložka 1/01909/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: PAEN, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tomažičev trg 4, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VATOVEC BOJAN, Tomaži-

čev trg 4, 6000 KOPER, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8597
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00448 z dne 3. 2. 2000
pod št. vložka 1/01911/00 vpisalo v sodni

register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: PEMA, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Lucija

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lucija, Ukmarjeva 22, 6320
PORTOROŽ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOZJAK ZORAN, Ukmarje-

va 22, Lucija, 6320 PORTOROŽ, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 1.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8598
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00449 z dne 3. 2. 2000
pod št. vložka 1/01912/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5473659
Firma: MURI, trgovsko podjetje, d.o.o.,

Lipica
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Lipica 12, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠOPAR MARINA, Lipica 12,

6210 SEŽANA, vložek: 2.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 19. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8599
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00450 z dne 3. 2. 2000
pod št. vložka 1/01915/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: AERO CAFFE - Praženje in trgo-
vina s kavo d.o.o. Aerodrom Portorož, Se-
čovlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Aerodrom Portorož, 6333 SE-
ČOVLJE

Osnovni kapital: 524.898,00 Sit
Ustanovitelji: GRBAC MARIJA, Via Gor-

tan 14, TRST, ITALIJA, vložek: 208.330,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 3. 1991; KLO-
BAS ADRIJANO, Sečovlje 9, 6333 SEČOV-
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LJE, vložek: 316.568,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 4. 3. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8600
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00451 z dne 3. 2. 2000
pod št. vložka 1/01918/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5479037
Firma: TRAFOS, proizvodnja transfor-

matorjev d.o.o. Sežana, Mihaele Škapi-
nove 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Mihaele Škapinove 5, 6210
SEŽANA

Osnovni kapital: 2.200,00 Sit
Ustanovitelji: RENČELJ RAJMOND, Mi-

haele Škapinove 5, 6210 SEŽANA, vložek:
1.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 1.
1991; KRIVEC BOGDAN, Vrhovlje 25, 6221
DUTOVLJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 15. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8601
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00452 z dne 3. 2. 2000
pod št. vložka 1/01920/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: KATO-COMMERCE podjetje s
področja notranje in zunanje trgovine ter
nudenje uslug na področju knjigovodst-
va ter na področju finančno-material.po-
slovanja d.o.o. Lokev

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lokev 143 a, 6215 DIVAČA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KANTE TOMAŽ, Lokev 143

A, 6215 DIVAČA, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 7. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8602
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00453 z dne 3. 2. 2000
pod št. vložka 1/01928/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: VERONIKA trgovina d.o.o. Diva-
ča

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kraška cesta 73, 6215 DIVA-
ČA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZANUTTINI KARLO, Kraška

cesta 73, 6215 DIVAČA, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 10. 1990; ZA-
NUTTINI NATAŠA, Kraška cesta 73, 6215
DIVAČA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 29. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8603
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00454 z dne 3. 2. 2000
pod št. vložka 1/01930/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: B.A.L.D., export-import, trgovi-
na, Sežana d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šmarje 150, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRALJEVSKI BRANKO,

Šmarje 150, 6210 SEŽANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8604
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00455 z dne 3. 2. 2000
pod št. vložka 1/01932/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: BORTUR, turizem in trgovina,
d.o.o. SEŽANA, Nika Šturma št. 2

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Nika Šturma 2, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 6.000,00 Sit
Ustanovitelji: BORJANČIČ VILIJEM, Nika

Šturma 2, 6210 SEŽANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 1. 1991; BOR-
JANČIČ MARKO, Nika Šturma 2, 6210 SE-
ŽANA, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 10. 1. 1991; BORJANČIČ ANDREJ,
Mihaele Škapinove 1, 6310 SEŽANA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8605
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00456 z dne 3. 2. 2000
pod št. vložka 1/01934/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: C. & B. Mednarodno trgovsko in
poslovno podjetje, d.o.o. Ankaran

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cahova 11, 6280 ANKARAN
Osnovni kapital: 60.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOŠKOVIČ VERA, Cahova

11, 6280 ANKARAN, vložek: 24.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 1. 1991; BO-
ŠKOVIČ MILOJKO, 153 Avenue, Charles
de Gaulle, NWVILLY, FRANCIJA, vložek:
18.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 1.
1991; COLAERT JEAN-PIERRE, 127 Ave-
nue de la Marne, MARCQ EN BAROBEUL,
FRANCIJA, vložek: 18.000,00 Sit, ne od-
govarja, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8606
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00457 z dne 3. 2. 2000
pod št. vložka 1/01936/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: A IN B d.o.o. komisijska proda-
ja domačega in tujega blaga z uvozno,
izvozno in kontrolno dejavnostjo, Hrvati-
ni 116/a, Ankaran
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Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Hrvatini 116/a, 6280 ANKA-
RAN

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARKEŽIČ ALENKA, Hrva-

tini 116/a, 6280 ANKARAN, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 8.
1990; MARKEŽIČ BORIS, Hrvatini 116/a,
6280 ANKARAN, vložek: 1.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8607
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00458 z dne 3. 2. 2000
pod št. vložka 1/01938/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ALCOS, gradbeništvo, trgovina
in storitve, d.o.o. Izola

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta oktobrske revolucije 11,
6310 IZOLA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: UNICOM P.O. Suva Reka,

Poduzeće za projektovanje, izgradnju i trgo-
vinu na veliko i malo, Ul. Maršala Tita, b.b.,
SUVA REKA, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgo-
varja, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8608
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00459 z dne 3. 2. 2000
pod št. vložka 1/01941/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: START, agencija za šport, turi-
zem in izobraževanje, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prade, Cesta XV št. 21, 6000
KOPER

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAROVEL ALDO, Prade,

Cesta XV št. 21, 6000 KOPER, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8609
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00460 z dne 3. 2. 2000
pod št. vložka 1/01942/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: TIFFANY - Trgovinsko podjetje,
d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Čevljarska 24, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 12.034,00 Sit
Ustanovitelji: SUBAN MARJAN, Čevljar-

ska 24, 6000 KOPER, vložek: 6.017,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 8. 1990; ZOP-
PELLETTO MARIO, Via 5 martiri 9, BREGA-
NZE (VI), ITALIJA, vložek: 6.017,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8610
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00461 z dne 3. 2. 2000
pod št. vložka 1/01946/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5470986
Firma: ZEN ZM TRGOVINA, EXPORT

IMPORT d.o.o. Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Partizanska 33 A, 6000 KO-

PER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZEN MIRANDA, Partizanska

33 A, 6000 KOPER, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8611
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00462 z dne 3. 2. 2000
pod št. vložka 1/01947/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: GORANC, trgovina, export-im-
port, d.o.o. Lokev 90, Divača

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lokev 90, 6215 DIVAČA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GORANC BORIS, Lokev 90,

6215 DIVAČA, vložek: 500,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 17. 12. 1990; GORANC DARI-
NKA, Lokev 90, 6215 DIVAČA, vložek:
500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 12.
1990; GORANC DOLORES, Lokev 90,
6215 DIVAČA, vložek: 500,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 17. 12. 1990; GORANC DA-
VID, Lokev 90, 6215 DIVAČA, vložek:
500,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8612
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00463 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/01950/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ADIMEX Proizvodnja, trgovina
in storitve, d.o.o. Izola, Vrtna 10

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vrtna 10, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POKLAR ADRIJANA, Ul. Mi-

haila Škapina 8, 6310 IZOLA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 7.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8613
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00464 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/01951/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
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Firma: BLISK Trgovsko, proizvodno in
storitveno podjetje, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: II. prekomorskih brigad 37/a,
6000 KOPER

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MADŽAROVIČ DUŠAN, II.

prekomorske brigade 37/a, 6000 KOPER,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 11. 1990; MADŽAROVIČ DEJAN, II. pre-
komorske brigade 37/a, 6000 KOPER, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8614
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00465 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/01954/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: SILBA, export-import, trgovina,
Koper d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vena Pilona 18, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BLAŽINA LUCIJA, Vena Pi-

lona 18, 6000 KOPER, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8615
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00466 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/01956/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: MASTER K, podjetje za trgovi-
no in storitve, Koper, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pobeška c. 3, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOCJANČIČ RADO, Pobe-

ška c. 3, 6000 KOPER, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)

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

Sr-8616
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00467 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/01960/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5480108
Firma: MONDIAL - Notranja in zunanja

trgovina ter zastopanje, d.o.o. Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pristaniška cesta 14, 6000 KO-

PER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KODELJA TUGOMIR, San-

torijeva 2/a, 6000 KOPER, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 3.
1991; ŠIRCA DANILO, Farančan 3/a, 6000
KOPER, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 20. 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8617
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00468 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/01964/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: FIORITO, marmor, proizvodnja
in trgovina, d.o.o., Čežarji, Cesta I. istr-
ske brigade 67, Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Čežarji, I. istrske br. 67, 6000
KOPER

Osnovni kapital: 5.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRZINČIČ ROBERT, Čeža-

rji, C. I. istr. br. 67, 6000 KOPER, vložek:
5.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8618
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00469 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/01968/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: T.I.S., trgovina in servis gospo-
dinjskih aparatov, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta svobode 19, 6000 KO-
PER

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAVREČIČ NADIJ, Cesta

svobode 19, 6000 KOPER, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8619
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00470 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/01969/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: RENPLAST, Trgovina in proiz-
vodnja plastičnih mas, d.o.o. Male Loče
3, Podgrad

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Male Loče 3, 6244 PODGRAD
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RENKO SILVIA, Male Loče

3, 6244 PODGRAD, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 25. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8620
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00471 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/01972/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: SUKI Trgovinsko podjetje d.o.o.
Piran

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Alme Vivode 1, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BEGANOVIČ SULJO, Alme

Vivode 1, 6330 PIRAN, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 11. 1990.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8621
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00472 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/01980/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: FIN BARONE - proizvodnja, tr-
govina, gradbeništvo, poslovne storitve
in zunanja trgovina, d.o.o., Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Rozmanova 24, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZUCALLI FABIO, Via Colo-

bini 9, GORICA, ITALIJA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8622
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00473 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/01981/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: SVIP - agencija za varovanje,
poizvedbe, posredovanje in svetovanje,
družba z omejeno odgovornostjo, Porto-
rož

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ukmarjeva ul. 18, 6320 POR-
TOROŽ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BERGANT FRANC, Ukmar-

jeva ul. 18, 6320 PORTOROŽ, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 9.
1990; PAJEK BOGDAN, Seča 34, 6320
PORTOROŽ, vložek: 1.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 18. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8623
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00474 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/01983/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: SYTECH ELECTRONIC AND MA-
RINE INTERNATIONAL - Trgovina in pos-
redovanje, d.o.o. Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Belokriška 50/a, 6320 POR-
TOROŽ

Osnovni kapital: 175.000,00 Sit
Ustanovitelji: FURLAN JADRAN, Senčna

pot 10/a, 6320 PORTOROŽ, vložek:
35.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 6.
1990; BLAGAY STEPHEN, Bodenheimer St-
rasse 11, MANINZ, NEMČIJA, vložek:
70.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 6.
1990; HOWARD PETER CHARLES, Libau-
er Strasse 11, MUNCHEN, NEMČIJA, vlo-
žek: 35.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
13. 6. 1990; AUFERMANN KARL HEINZ,
Galen Strasse 14, DORTMUND, NEMČIJA,
vložek: 35.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
13. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8624
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00475 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/01987/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: MORJE Uvozno izvozno podjet-
je za trgovino d.o.o. Izola

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tržaška 7, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOREN VALDI, Tržaška 7,

6310 IZOLA, vložek: 2.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 26. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8625
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00476 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/01988/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-

nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5481899
Firma: TRADE, ekonomsko svetovanje

in trgovina, d.o.o. Postojna, Jamska 4
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Jamska 4, 6230 POSTOJNA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SLEJKO VLADIMIR, Koso-

velova 17/a, 6230 POSTOJNA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 2.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8626
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00477 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/01989/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: MARKOS Trgovinsko podjetje
d.o.o. Piran

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tomšičeva 4, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NEBESNI IVAN, Tomšičeva

4, 6330 PIRAN, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 17. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8627
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00478 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/01991/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: RIZO Trgovinsko podjetje d.o.o.
Piran

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Župančičeva 18, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BEHADINI BESIR, Županči-

čeva 18, 6330 PIRAN, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
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navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8628
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00479 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/01994/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: SUMIĆ & CO. EXPORT-IMPORT
in trgovina d.o.o., Čokova 3 Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Čokova 3, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SUMIĆ VIDA, Čokova 3,

6320 PORTOROŽ, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 2. 7. 1990; SUMIĆ TIHO-
MIR, Čokova 3, 6320 PORTOROŽ, vložek:
500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 7. 1990;
SUMIĆ RUŽICA, Čokova 3, 6320 PORTO-
ROŽ, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 2. 7. 1990; SUMIĆ TOMISLAV, Čoko-
va 3, 6320 PORTOROŽ, vložek: 500,00
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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8629
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00480 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/01995/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: EUROCOM, zastopanje tujih
firm, d.o.o. Izola, Korte 38

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Korte 38, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MEJAK BRUNO, Korte 38,

6310 IZOLA, vložek: 1.200,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 28. 12. 1989; CELCER JO-
ŽEFA, Cvetna pot 17, 6320 PORTOROŽ,
vložek: 800,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8630
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00491 z dne 7. 2. 2000
pod št. vložka 1/02003/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: AG COMMERCE, komerciala, tr-
govina d.o.o. Izola, Kumarjeva 7

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kumarjeva 7, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GAZIČ DARIO, Kumarjeva

7, 6310 IZOLA, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 24. 12. 1990; ANTOLO-
VIČ ALEN, Oktobrske rev. 18/c, 6310 IZO-
LA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 24. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8631
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00492 z dne 7. 2. 2000
pod št. vložka 1/02005/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5514827
Firma: RAFIT, ekonomske in finančne

storitve, trgovina, izvoz in uvoz, d.o.o.,
Rozmanova 38, Ilirska Bistrica

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Rozmanova 38, 6250 ILIRSKA
BISTRICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠPILAR MIRTA, Rozmanova

38, 6250 ILIRSKA BISTRICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12.
1990; ŠAJN SILVA, Mereče 16, 6250 ILIR-
SKA BISTRICA, vložek: 1.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 18. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8632
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00493 z dne 7. 2. 2000
pod št. vložka 1/02006/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: L & B - inženiring in trgovina,
d.o.o., Izola

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: OF 9, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GROŠELJ LEON, Liminjan-

ska 77, 6320 PORTOROŽ, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 12.
1990; KITIČ BRANKO, OF 9, 6310 IZOLA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8633
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00494 z dne 7. 2. 2000
pod št. vložka 1/02014/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: PRO SPELEO, turizem in trgovi-
na, d.o.o. Postojna

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Jamska cesta 30, 6230 POS-
TOJNA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PODJETJE POSTOJNSKA

JAMA, turizem, p.o. Postojna, Jamska cesta
30, 6230 POSTOJNA, vložek: 1.600,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 28. 12. 1990; MALEČ-
KAR FRANC, Premančan 28, 6280 ANKA-
RAN, vložek: 400,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 28. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8634
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00495 z dne 7. 2. 2000
pod št. vložka 1/02020/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: RESIDENCE VILLE ASTRA, turi-
zem, d.o.o., Portorož, Senčna pot 9

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Senčna pot 9, 6320 PORTO-
ROŽ

Osnovni kapital: 90.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOLF-SPORTHOTEL, turi-

zem in gostinstvo, d.o.o. Portorož, Ukmarje-
va 2, 6320 PORTOROŽ, vložek: 63.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 2. 1991; LA-
GUNA POREČ, Pduzeče za ugostiteljstvo i
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turizam p.o. Poreč, Rade Končara 12, PO-
REČ, HRVAŠKA, vložek: 27.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8635
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00496 z dne 7. 2. 2000
pod št. vložka 1/02021/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: CODEX, trgovsko podjetje,
d.o.o. Sečovlje, Sečovlje 100

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Sečovlje 100, 6333 SEČOV-
LJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LIČER DUŠANKA, Alojza Va-

lenčiča 2, 6310 IZOLA, vložek: 2.000,00
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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8636
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00497 z dne 7. 2. 2000
pod št. vložka 1/02023/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: CARMELO, gostinstvo, turizem,
uvoz in izvoz, d.o.o. Ankaran

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Rožnik 4, 6280 ANKARAN
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRATAŠEVEC BOJAN, Ro-

žnik 4, 6280 ANKARAN, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8637
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00498 z dne 7. 2. 2000
pod št. vložka 1/02032/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: CENTRAL, posredovanje in sto-
ritve v turizmu, d.o.o., Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kampolin 120, 6320 PORTO-
ROŽ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAŠAREVIČ IRFAN, Kampo-

lin 120, 6320 PORTOROŽ, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12.
1989; JAŠAREVIČ ŠERIJE, Kampolin 120,
6320 PORTOROŽ, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8638
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00499 z dne 7. 2. 2000
pod št. vložka 1/02033/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ŽIBERT, izdelava in proizvodnja
kovinske galanterije, trgovina, izvoz in
uvoz, d.o.o., Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Seča 40, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽIBERT ALOJZ, Seča 40,

6320 PORTOROŽ, vložek: 1.800,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 24. 2. 1990; ŽIBERT
ORNELIA, Seča 40, 6320 PORTOROŽ, vlo-
žek: 200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 2.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8639
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00500 z dne 7. 2. 2000
pod št. vložka 1/02034/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: UDOVIČ, vzdrževanje, poprav-
ljanje, izposojanje avtomobilov, trgovina

na drobno z vozili in deli, izvoz in uvoz,
d.o.o., Sečovlje, Parecag 173 a

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Parecag 173 a, 6333 SEČOV-
LJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: UDOVIČ BOJAN, Parecag

173 a, 6333 SEČOVLJE, vložek: 1.800,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 2. 1990; UDO-
VIČ ANA, Parecag 173 a, 6333 SEČOVLJE,
vložek: 200,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8640
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00502 z dne 9. 2. 2000
pod št. vložka 1/02041/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5487277
Firma: BRILJANT, trgovina in turizem,

d.o.o., Postojna
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tržaška 16, 6230 POSTOJNA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BAKICA DENIS, Tržaška 16,

6230 POSTOJNA, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 18. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8641
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00503 z dne 9. 2. 2000
pod št. vložka 1/02042/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: MERIT, proizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Križ

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Križ 230, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: MARC GIOVANI, Bazovica

275, TRST, ITALIJA, vložek: 700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 14. 12. 1990; RENER
STANKO, F. Segulina 4, 6210 SEŽANA, vlo-
žek: 700,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 12. 1990; KRECENBAHER ALBIN, Križ
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230, 6210 SEŽANA, vložek: 700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 14. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8642
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00505 z dne 9. 2. 2000
pod št. vložka 1/02050/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ECO-ADRIA Podjetje za oprav-
ljanje dejavnosti s področja ekologije,
d.o.o. Koper Impresa per l’esercizio di
servizi ecologici, S.r.l. Capodistria

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ob ogrlici b.š., 6000 KOPER
Osnovni kapital: 95.010,00 Sit
Ustanovitelji: HIDRO, podjetje za gradbe-

ništvo in vodnogospodarstvo, p.o., Koper,
Ob ogrlici b.š., Ob ogrlici b.š., 6000 KO-
PER, vložek: 48.455,10 Sit, ne odgovarja,
vstop: 21. 12. 1990; LOGECO, S.r.l. Geno-
va, Via Avio 3/8, GENOVA, ITALIJA, vložek:
46.554,90 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8643
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00506 z dne 9. 2. 2000
pod št. vložka 1/02057/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: BERING d.o.o. Podjetje za grad-
beni, svetovalni in izvajalski inženiring,
Koper, Ob Ogrlici b.št.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ob Ogrlici b.št., 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BERGOČ MATIJA, Gimna-

zijski trg 3, 6000 KOPER, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8644
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00507 z dne 9. 2. 2000
pod št. vložka 1/02058/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: O. IN D. računovodstvo in finan-
ce, d.o.o. Dekani

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dekani 224, 6271 DEKANI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BEMBIČ ORNELA, Dekani

224, 6272 DEKANI, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 28. 12. 1990; ZANKO-
LIČ DELKA, Cesta na Markovec 15, 6000
KOPER, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8645
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00508 z dne 9. 2. 2000
pod št. vložka 1/02060/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: REBEC trgovsko podjetje,
d.o.o., Sežana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska 11, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRIŽANIČ JURIJ, Partizan-

ska 11, 6210 SEŽANA, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8646
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00509 z dne 9. 2. 2000
pod št. vložka 1/02063/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5845963

Firma: AMOS, agencija, posredovanje,
inženiring in trgovina d.o.o., Piran Bidov-
čeva 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Bidovčeva 3, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KABIČ NENAD, Bidovčeva

3, 6330 PIRAN, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 11. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8647
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00510 z dne 9. 2. 2000
pod št. vložka 1/02069/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: MOŽE Elektronika, trgovina in
inženiring, d.o.o., Senožeče

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Senožeče 51, 6224 SENOŽE-
ČE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MOŽE MIRO, Senožeče 51,

6224 SENOŽEČE, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 18. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8648
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00514 z dne 9. 2. 2000
pod št. vložka 1/02071/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: NAUTIS - Nautični servis, d.o.o.
Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Liminjanska 35, 6320 PORTO-
ROŽ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČUBEJ VLADIMIR, Liminja-

nska 35, 6320 PORTOROŽ, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 2.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
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navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8649
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00515 z dne 9. 2. 2000
pod št. vložka 1/02073/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: MARPROM - trgovina, turizem,
storitve d.o.o. Ilirska Bistrica

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prešernova 14, 6250 ILIRSKA
BISTRICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TROJAR MIRJAM, Vrtnarska

4, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 2.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8650
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00516 z dne 9. 2. 2000
pod št. vložka 1/02074/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ACUSTIC P.I. Peskanje objek-
tov, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vojkovo nabr. 10, 6000 KO-
PER

Osnovni kapital: 107.000,00 Sit
Ustanovitelji: PISCHETZ WALTER, Bosc-

hetsriderstrasse 121, MUNCHEN, NEMČI-
JA, vložek: 103.500,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 18. 3. 1991; IGLIČAR ANICA, Cesta
na Markovec 8, 6000 KOPER, vložek:
3.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 3.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8651
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00517 z dne 9. 2. 2000
pod št. vložka 1/02079/00 vpisalo v sodni

register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ABS Trgovina na debelo in dro-
bno d.o.o. Majcni 1, Sežana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Majcni 1, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKAPIN ANDREJ, Potoče

1, 6224 SENOŽEČE, vložek: 660,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 12. 1990; MAJ-
CEN BRANKO, Majcni 1, 6210 SEŽANA,
vložek: 670,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 12. 1990; MARINŠEK SILVESTER,
Dane pri Sežani 23/a, 6210 SEŽANA, vlo-
žek: 670,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8652
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00518 z dne 9. 2. 2000
pod št. vložka 1/02083/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: BIROCOLOR d.o.o. Koper, pod-
jetje za trgovino, proizvodnjo in storitve

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Obrtna cona bb, Šalara, 6000
KOPER

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRIŽON STANKO, Bužarji

5 Pridvor, 6000 KOPER, vložek: 500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 2. 1991; GRI-
ŽON DORA, Bužarji 5 Pridvor, 6000 KO-
PER, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 11. 2. 1991; OZIMEK MIRO, Velušč-
kova 2, 6000 KOPER, vložek: 500,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 11. 2. 1991; OZIMEK
OLGA, Veluščkova 2, 6000 KOPER, vložek:
500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 2.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8653
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00519 z dne 9. 2. 2000
pod št. vložka 1/02084/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: FARO Trgovinsko storitveni in-
ženiring, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dellavalijeva 4, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SLUGA VOJKO, Dellavalije-

va 4, 6000 KOPER, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 22. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8654
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00520 z dne 9. 2. 2000
pod št. vložka 1/02087/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: TOMŠIČ - storitve in trgovina z
lesom d.o.o. Bač

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Bač 118, 6253 KNEŽAK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TOMŠIČ ALOJZ, Bač 118,

6253 KNEŽAK, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 5. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8655
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00521 z dne 9. 2. 2000
pod št. vložka 1/02089/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: FIMEX, trgovina in turizem,
d.o.o., Kozina

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Rodik 12, 6240 KOZINA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FIČURIN MILAN, Rodik 12,

6240 KOZINA, vložek: 2.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 19. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske 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-8656
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00522 z dne 9. 2. 2000
pod št. vložka 1/02093/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: D M C - DATA MENAGEMENT
CONSULT trgovina in svetovanje, d.o.o.
Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Obala 105, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 9.338,00 Sit
Ustanovitelji: POLCHI COSTANTE, Via

Meltina b.št., CITA’ DI CASTELLO (PG), ITA-
LIJA, vložek: 9.338,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 8. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8657
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00523 z dne 9. 2. 2000
pod št. vložka 1/02098/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ROLING - proizvodnja, koopera-
cija, razvoj in inženiring d.o.o., Studeno

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Studeno 4, 6230 POSTOJNA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JENČEK ROMAN, Studeno

4, 6230 POSTOJNA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 12. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8658
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02894 z dne 16. 12.
1999 pod št. vložka 1/02507/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PROMETNI BIRO, prevozi, stori-
tve, uvoz, izvoz, d.o.o., Ilirska Bistrica, Vi-
lharjeva 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vilharjeva 3, 6250 ILIRSKA BI-
STRICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JENKO BORUT, Prešerno-

va 34, 6250 ILIRSKA BISTRICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 4.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8659
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02895 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/02509/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TRGOVSKO PODJETJE NOVI
PARTNER d.o.o. KOPER

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dimnikarska 3, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEJAŠINOVIČ VLADIMIR,

Bevkova 2, 6280 ANKARAN, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 10.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8660
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02896 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/02511/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DIONIZ, poslovno posredovanje
in prirejanje alternativnih tečajev, d.o.o.
Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vegova 11, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARINČEK EDO, Vegova

11, 6000 KOPER, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8661
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02897 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/02516/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MULINI - Podjetje za gradbene
storitve in inženiring d.o.o. Sečovlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Sečovlje 3, 6333 SEČOVLJE
Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: DELGIUSTO SILVANA, Se-

čovlje 3, 6333 SEČOVLJE, vložek:
5.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 10.
1991; DELGIUSTO SILVANO, Dragonja
10/a, 6333 SEČOVLJE, vložek: 5.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8662
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02898 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/02521/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: GABI - videoteka, trgovina, sto-
ritve, d.o.o., Pivka

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Radohovska pot 17, 6257 PIV-
KA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FABJANČIČ GABRIJELA,

Radohovska pot 17, 6257 PIVKA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 10.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8663
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02899 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/02522/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: FIRA - Trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o. Postojna
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Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Hrenovice 41/a, 6230 POSTO-
JNA

Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIKLAVČIČ BOGOLJUB,

Hrenovice 41/a, 6230 POSTOJNA, vložek:
10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 8.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8664
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02900 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/02524/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: FENIXTRADE, PODJETJE ZA
MEDNARODNO TRGOVINO, d.o.o., SEŽA-
NA

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta na Lenivec 20, 6210 SE-
ŽANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKRINJAR MOJCA, Cesta

na Lenivec 20, 6210 SEŽANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 11.
1991; BABIČ DARJO, Cesta na Lenivec 20,
6210 SEŽANA, vložek: 4.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 5. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8665
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02901 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/02531/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5532370
Firma: TRIA - Proizvodnja plastike in

trgovina d.o.o. Seča
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Seča 167, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BERDEN LEO, Seča 167,

6320 PORTOROŽ, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 25. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka

32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8666
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02902 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/02533/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PAGA COMERC import-export,
d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ob ogrlici b.b., 6000 KOPER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PASINATO GIOVANNI, Via

Carducci 8, BASSANO DEL GRAPPA, ITALI-
JA, vložek: 6.400,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 28. 10. 1991; PAGA unutranja trgovina,
export-import, zastupstva d.o.o., Valturska
73, PULA, HRVAŠKA, vložek: 800,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 28. 10. 1991; PAMER
tvornica odjeće i trgovina na veliko i malo,
d.o.o., Vodnjarska 53, PULA, HRVAŠKA, vlo-
žek: 800,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8667
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02903 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/02544/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MANAGER YACHT CLUB, pod-
jetje za kopenske storitve v pomorskem
turizmu, d.o.o., Piran, Marušičeva 28

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Marušičeva 28, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ERJAVEC VLADISLAV, Ilir-

ska 5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 5. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8668
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02904 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/02545/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5533988
Firma: SKRT, trgovsko podjetje na de-

belo in drobno, d.o.o. Il. Bistrica
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Bazoviška ul., 6250 ILIRSKA

BISTRICA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SKRT INGRID, Dolnji Zemon

82 h, 6250 ILIRSKA BISTRICA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 10.
1991; SKRT DINKO, Dolnji Zemon 82 h,
6250 ILIRSKA BISTRICA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8669
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02905 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/02546/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MMI PRESTIGE Trgovinsko pod-
jetje, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pristaniška cesta 3, 6000 KO-
PER

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOGOVŠEK-POPOVIĆ MA-

JDA, Ferda Bidovca 6, 6310 IZOLA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 10.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8670
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02906 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/02556/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ROKA - Trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o. Izola

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo
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Sedež: Prekomorskih brigad 1, 6310
IZOLA

Osnovni kapital: 20.000,00 Sit
Ustanovitelji: BENCETIČ MIRAN, Ul. pre-

komorskih brigad 1, 6310 IZOLA, vložek:
20.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 2.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8671
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02907 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/02558/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: FEBBOR, import-export, trgovi-
na, proizvodnja, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vojkovo nabrežje 38, 6000 KO-
PER

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRILJ ROMEO, ST., C. na

Markovec 33, 6000 KOPER, vložek:
800,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 10.
1991; GRILJ ROMEO, ML., C. na Marko-
vec 33, 6000 KOPER, vložek: 800,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 22. 10. 1991; BOR-
DENCA GIANCARLO, Corso del Popolo
117, VENEZIA, ITALIA, vložek: 1.600,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 22. 10. 1991; BOR-
DENCA FRANCO, Corso del Popolo 117,
VENEZIA, ITALIA, vložek: 1.600,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 22. 10. 1991; BENVENU-
TO PIERLUIGI, Via Dogna 2, S. VITO AL
TAGLIAMENTO, ITALIJA, vložek: 3.200,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8672
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02908 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/02563/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5537126
Firma: SILA-ŠKAPIN d.o.o. podjetje za

proizvodnjo in prodajo lesnih izdelkov,
Laže 27, Senožeče

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Laže 27, 6224 SENOŽEČE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKAPIN ANTON, Laže 27,

6244 SENOŽEČE, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 4. 11. 1991; SILA GIUSE-
PPE, Via del Burlo 1, TRIESTE, ITALIA, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
4. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8673
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02909 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/02571/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KARANT - Podjetje za opravlja-
nje trgovinskih, storitvenih, kulturnih, pro-
izvodnih, kmetijskih, turističnih, gostin-
skih, informacijskih dejavnosti d.o.o. Piv-
ka

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vilharjeva 7, 6257 PIVKA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KNAFELC VANJA, Vilharje-

va 21, 6275 PIVKA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 29. 10. 1991; JENKO
TEO, Tominje 5, 6250 ILIRSKA BISTRICA,
vložek: 4.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8674
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02910 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/02573/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5534291
Firma: TIGEM d.o.o., podjetje za grad-

beništvo in trgovino, Izola
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tomažičeva 18, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRAHIČ EMIR, Regentova

8, 6280 ANKARAN, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 11. 12. 1991; SREBE-
RNIČ MARINA, Kolomban 50, 6280 ANKA-
RAN, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 11. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8675
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02911 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/02592/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: JUGOINSPEKT KOPER, podjet-
je za kontrolo kakovosti in kolečine bla-
ga, d.o.o. Koper, Vojkovo nabrežje 30 a

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vojkovo nabrežje 30 a, 6000
KOPER

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: INSPECT P.O., Jakšičeva

5, 1000 LJUBLJANA, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8676
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02912 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/02593/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ZINI GRADBENIŠTVO & agenci-
ja z nepremičninami, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Muzejski trg 7, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 42.512,00 Sit
Ustanovitelji: ZINI DARIO, Viale Miramare

129/1, TRIESTE, ITALIA, vložek: 25.507,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 11. 1991; ZINI
ADELFIO, Viale Miramare 129/1, TRIESTE,
ITALIA, vložek: 17.005,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe 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-8677
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02913 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/02604/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: GALILEJ - podjetje za trgovino,
gostinstvo, storitve, d.o.o., Sežana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Štorje 3, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FURLAN ALBINA, Štorje 3,

6210 SEŽANA, vložek: 8.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 4. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8678
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02917 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/00638/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5284309
Firma: ADRIATICA INŽENIRING, trgov-

sko, uvozno izvozno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pobeška 19, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LJUTIČ ILIJA, Pobeška 19,

6000 KOPER, vložek: 2.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 10. 3. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8679
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02918 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/00640/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ADRIA d.o.o., mednarodni in do-
mači cestni transport blaga

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska 109, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 5.000,00 Sit
Ustanovitelji: RIOLINO MARJAN, Sgoni-

co 8, ZGONIK, ITALIJA, vložek: 2.550,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 3. 1989; FA-

TUR BORIS, Pod Primožem 11, 6257 PIV-
KA, vložek: 2.450,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 13. 3. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8680
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02919 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/00641/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PROMESS SEŽANA, d.o.o. pro-
jektiranje, management orodij in sveto-
vanje

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska 37/a, 6210
SEŽANA

Osnovni kapital: 2.500,00 Sit
Ustanovitelji: MAHNIČ DRAGO, Kidriče-

va 2, 6210 SEŽANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 22. 3. 1989; MOŽINA
VASILIJ, Gradnikove brigade 51, 5000
NOVA GORICA, vložek: 375,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 22. 3. 1989; DO JADRAN -
TOZD ZUNANJA TRGOVINA, ., 6210 SEŽA-
NA, vložek: 250,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 3. 1989; POLJŠAK LEVKO, Ivančičeva
5, 6280 ANKARAN, vložek: 250,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 22. 3. 1989; VIDERGAR
DRAGO, Pivška 4, 6230 POSTOJNA, vlo-
žek: 175,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 3.
1989; ČERNEKA ZVONE, Krožna 2, 6000
KOPER, vložek: 175,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 22. 3. 1989; GEC BORIS, Stara pot
9, 6210 SEŽANA, vložek: 150,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 22. 3. 1989; KOMEL STA-
NE, Bukovica 10, 5293 VOLJČJA DRAGA,
vložek: 125,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 3. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8681
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02920 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/00650/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5286875
Firma: AEGIDA ekonomski inženiring-

consulting, d.o.o. Koper engineering eco-
nomico-consulting, S.r.l. Capodistria

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vojkovo nabrežje št. 12, 6000
KOPER

Osnovni kapital: 504.396,20 Sit
Ustanovitelji: MEDOBČINSKA GOSPO-

DARSKA ZBORNICA KOPER, Ljubljanska
cesta št. 3, 6000 KOPER, vložek:
161.402,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 6.
1989; OBALNA INTERESNA SKUPNOST ZA
IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO PRIPADNI-
KOV ITALIJANSKE NARODNOSTI KOPER,
OF št.12, 6000 KOPER, vložek:
176.533,40 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 6.
1989; UIIF UNIONE DEGLI ITALIANI
DELL’ISTRIA E DI FIUME - TALIJANSKA UNI-
JA ZA ISTRU I RIJEKU - ITALIJANSKA UNIJA
ZA ISTRO IN REKO, Ulica Alda Negri 1/IV,
RIJEKA, vložek: 166.460,80 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 29. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8682
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02921 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/00656/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: FREE TRADE KOPER, Veletrgo-
vina in poslovno svetovanje, d.o.o. Ko-
per, Vojkovo nabrežje 38

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vojkovo nabrežje 38, 6000 KO-
PER

Osnovni kapital: 17.721,00 Sit
Ustanovitelji: MOMENI MOHSEN, Izletni-

ška pot 5, 6000 KOPER, vložek: 14.176,80
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 5. 1989; MO-
MENI MONSOUR, Narmak-16th Street N
21, TEHERAN, IRAN, vložek: 1.772,10 Sit,
ne odgovarja, vstop: 18. 5. 1989; MOMENI
NASSER, Skattegardsg 3c, MJOLBY, ŠVE-
DSKA, vložek: 1.772,10 Sit, ne odgovarja,
vstop: 18. 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8683
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02922 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/00661/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
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sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BIOPRODUKT, d.o.o. podjetje za
zdravilna zelišča, gozdne sadeže in bio-
živila, Planina 50A

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Planina 50A, 6232 PLANINA
Osnovni kapital: 2.010,00 Sit
Ustanovitelji: PODKRAJŠEK MITJA, Po-

toška 13, 1370 LOGATEC, vložek: 670,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 6. 1989; JUHA-
NT MILAN, Ljubljanska 21 a, 1381 RAKEK,
vložek: 670,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
5. 6. 1989; GRBEC ANTON, Loško 13,
1380 CERKNICA, vložek: 670,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 5. 6. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8684
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02923 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/00665/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5285496
Firma: PODJETJE POŽAR, ribištvo, ma-

rikultura in trgovina, d.o.o., Piran
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tartinijev trg 6, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 500.000,00 Sit
Ustanovitelji: POŽAR VLADIMIR, Liminja-

nska 99, 6320 PORTOROŽ, vložek:
450.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 7.
1989; POŽAR EDVARD, Liminjanska 99,
6320 PORTOROŽ, vložek: 50.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 7. 7. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8685
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02924 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/00672/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MAXIMA INŽENIRING - svetova-
nje in trgovina, d.o.o. Postojna

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljanska 5a, 6230 POSTO-
JNA

Osnovni kapital: 335.500,00 Sit
Ustanovitelji: MAXIMA INŽENIRING P.O.,

Ljubljanska 5a, 6257 POSTOJNA, vložek:
300.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 7.
1990; SREBOTNJAK BORSELLINO MAR-
GARETA, Log 9, 6230 POSTOJNA, vložek:
21.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 7.
1990; PROGAR KARMEN, Prekomorskih
br. 16, 6230 POSTOJNA, vložek: 7.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 7. 1990; TISELJ
ANKA, Franca Smrduja 6, 6230 POSTOJ-
NA, vložek: 7.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 2. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8686
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02925 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/00674/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ADVANCED TECHNOLOGY AP-
PLICATION CENTER, elektronika in elek-
tromehanika, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vojkovo nabrežje 38, 6000 KO-
PER

Osnovni kapital: 15.503,00 Sit
Ustanovitelji: FABEC FRANCO, Mavhinje

49, Sistiana, TRST, ITALIJA, vložek:
8.526,65 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 4.
1989; TRAMPUŽ ZVONKA, Mavhinje 49, Si-
stiana, TRST, ITALIJA, vložek: 6.976,35 Sit,
ne odgovarja, vstop: 21. 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8687
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02926 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/00675/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5288193
Firma: AGEA d.o.o. ekonomske, orga-

nizacijske in tehnološke storitve, Sežana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Partizanska 37/a, 6210 SEŽA-

NA
Osnovni kapital: 5.000,00 Sit

Ustanovitelji: MARKIČ FRANC, Ilirska 6,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 14. 7. 1989; PRAŠNIKAR
JANEZ, Prijateljeva 14, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 7. 1989; NANUT-BERLOT JANJA, Tol-
minskih puntarjev 2, 5000 NOVA GORICA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 7. 1989; REŠČIČ VALTER, Plave, Voj-
kova 7, 5000 NOVA GORICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 7.
1989; MOŽINA VASILIJ, Gradnikove briga-
de 51, 5000 NOVA GORICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 7.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8688
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02927 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/02616/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5550777
Firma: HIŠNIK, popravila, vzdrževanje,

upravljanje, d.o.o., Liminjanska cesta 79,
PORTOROŽ

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Liminjanska cesta 79, 6320
PORTOROŽ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRADAŠ BOGDANA, Limi-

njanska cesta 79, 6320 PORTOROŽ, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 11. 1991; IVANOVIĆ ŽELJKO, Liminja-
nska cesta 79, 6320 PORTOROŽ, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 11.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8689
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02928 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/02629/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5547954
Firma: PARKPLAST - podjetje za obrt-

ne dejavnosti in trgovino, d.o.o. Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
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Sedež: Ul. 15. maja 2, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠINIGOJ DAVORIN, C. I. ist-

rske brigade 64, 6000 KOPER, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 12.
1991; FARKAŠ DAMJAN, Vena Pilona 16,
6000 KOPER, vložek: 1.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 3. 12. 1991; JURKOVIČ
LUKA, Plavje 59/g, 6281 ŠKOFIJE, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 12.
1991; KOZLOVIČ DENIS, Škocjan 50, 6000
KOPER, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 3. 12. 1991; VATOVEC NARCIZ,
Vojke Šmuc 1, 6000 KOPER, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 12.
1991; BALAŽINAC JOSIP, Dolinska 50/h,
6000 KOPER, vložek: 1.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 3. 12. 1991; SIROTIČ BRU-
NO, Lopar 44, 6237 MAREZIGE, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 12.
1991; PRODAN DORJAN, Šalara 9, 6000
KOPER, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8690
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02929 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/02630/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SLIKAR - Slikopleskarstvo,
d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ul. 15. maja 2, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PURGER VALTER, Sermin

1, Bertoki, 6000 KOPER, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8691
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02930 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/02636/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5546133
Firma: UTILARS - Proizvodnja tekstilne

in usnjene galanterije, d.o.o. Izola

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cona mestne industrije, b.št.,
6310 IZOLA

Osnovni kapital: 879.360,00 Sit
Ustanovitelji: CATTONAR FRANK, Via Ta-

citana 15, MONFALCONE, ITALIA, vložek:
879.360,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 9.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8692
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02931 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/02639/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5557178
Firma: EMITTY, trgovina in proizvod-

nja, d.o.o., Aljažev breg 8, Ilirska Bistrica
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Aljažev breg 8, 6250 ILIRSKA

BISTRICA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠENKINC-DERENČIN MA-

TEJA, Aljažev breg 8, 6250 ILIRSKA BISTRI-
CA, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 12. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8693
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02932 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/02651/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ERŠPED, trgovina in storitve,
uvoz, izvoz, d.o.o., Zarečje 2, Ilirska Bist-
rica

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zarečje 2, 6250 ILIRSKA BIST-
RICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROLIH EVGEN, Zarečje 2,

6250 ILIRSKA BISTRICA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)

izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8694
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02933 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/02652/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: VETO, trgovina, storitve, posre-
dovanje d.o.o. Izola

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šared 19/c, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VILER JANKO, Šared 19/c,

6310 IZOLA, vložek: 8.000,00 Sit, ne od-
govarja, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8695
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02934 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/02656/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: EMPR, Storitveno podjetje,
d.o.o., Pivka, Pod Primožem 40

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pod Primožem 40, 6257 PIV-
KA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: REBEC JOŽEF, Pod Primo-

žem 40, 6257 PIVKA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 5. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8696
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02935 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/02657/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:
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Firma: SENNEX, Trgovsko in proizvo-
dno podjetje, d.o.o., Pivka Pod Primo-
žem 40

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pod Primožem 40, 6257 PIVKA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: REBEC TOMAŽ, Pod Pri-

možem 40, 6257 PIVKA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 12. 1991; TOM-
ŠIČ FRANKA, Gregorčičeva 23 b, 6250 ILI-
RSKA BISTRICA, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 3. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8697
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02936 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/02659/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TRGOVSKO PODJETJE MATE-
JA d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dolinska cesta 54/c, 6000 KO-
PER

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GARAFOLJ MATEJA, Dolin-

ska cesta 54/c, 6000 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 regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8698
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02937 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/02660/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ZALAR-JEKLOTEHNA, trgovsko
podjetje d.o.o. Postojna

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Hrašče 5, 6230 POSTOJNA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZALAR ALOJZ, Globočniko-

va 28, 6230 POSTOJNA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 10. 1991; ZA-
LAR BORIS, Rožna 2, 6230 POSTOJNA,
vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
8. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8699
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02938 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/02666/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: AD KOVAČ Trgovina in storitve
d.o.o. Hrenovice 47, POSTOJNA

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Hrenovice 47, 6230 POSTOJNA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ADAMIČ VOJKO, Hrenovi-

ce 47, 6230 POSTOJNA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8700
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02939 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/02668/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KARAT, prodaja, zastopanje, po-
sredovanje, d.o.o., Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Fazanska 2, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JEŽ BREDA, Ulica borcev

NOB 13, Lucija, 6320 PORTOROŽ, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8701
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02940 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/02672/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz

sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5556945
Firma: ZAVARIVAČ, izdelava in popra-

vilo kontejnerjev, d.o.o., Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vojkovo nabrežje 38, 6000 KO-

PER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: STOJNE BORISOV, Vranje

Broj 23, VRANJE, SRBIJA, vložek: 4.160,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 12. 1991; NO-
VAK SUZANA, Razgled 28, 6330 PIRAN,
vložek: 1.280,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
4. 12. 1991; STOJANOVIĆ SLOBODAN, Ši-
manovačka 5, ZEMUN, SRBIJA, vložek:
1.280,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 12.
1991; BULATOVIĆ SLAVKO, Žari b.b., MO-
JKOVAC, ČRNA GORA, vložek: 1.280,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8702
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02941 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/02675/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: OMNIA ADEST Podjetje za me-
dnarodno in domačo trgovino d.o.o. KO-
PER Azienda di commercio internaziona-
le e nazionale s.r.l. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vojkovo nabrežje 14, 6000 KO-
PER

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČERNEKA MIRA, Vena Pi-

lona 16, 6000 KOPER, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 11. 1991; GO-
BBO EMILIO, Via Bellini 1, TRST, ITALIJA,
vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8703
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02942 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/02677/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:
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Matična številka: 5550459
Firma: ORBIS, posredovanje zavarova-

nj in ostale storitve, d.o.o., Cankarjeva 6,
POSTOJNA

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cankarjeva 6, 6230 POSTOJ-
NA

Osnovni kapital: 50.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČERNAČ ZVONKO, Vojko-

va 19, 6230 POSTOJNA, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8704
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02943 z dne 17. 12.
1999 pod št. vložka 1/02732/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TRGOPROMET 93, komercia-
lne in finančne storitve, d.o.o. Ankaran

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Bevkova 2, 6280 ANKARAN
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEJAŠINOVIĆ VLADO, Be-

vkova ul. 2, 6280 ANKARAN, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 9.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8705
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02946 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/02737/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: V & M, trgovsko podjetje, d.o.o.
Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gortanov trg 4, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BABIČ MIRAN, Gortanov trg

4, 6000 KOPER, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa

navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8706
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02947 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/02740/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: S & G IMPORT-EXPORT, trgovi-
na in storitve, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pristaniška 27, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SENJANOVIĆ GOJKO, Bio-

kovska 6, SPLIT, HRVAŠKA, vložek:
8.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8707
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02948 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/02743/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BESI, gradbeno podjetje, d.o.o.,
Postojna

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vegova 23, 6230 POSTOJNA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HAJDARI BESIM, Studen-

čan, SUVA REKA, SAP KOSOVO, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8708
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02949 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/02750/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DA-ME podjetje z aparati za
igro, gostinsko in komercialno dejavno-
st, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta na Markovec 59, 6000
KOPER

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DRAGIČEVIČ DUŠAN, Ce-

sta na Markovec 59, 6000 KOPER, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 1.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8709
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02950 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/02754/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5560241
Firma: WELDING MONTAGI, podjetje

za montažo, trgovino in komercialne sto-
ritve, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ferrarska 12, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 12.000,00 Sit
Ustanovitelji: PUNTINI PAOLO, Calle del

Pozzo no. 2, MUGGIA, ITALIJA, vložek:
3.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 11.
1991; PUNTINI ROBERTO, Calle del Pozzo
no. 2, MUGGIA, ITALIJA, vložek: 3.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 11. 1991; APO-
LLONIO CLAUDIO, Salita Muggia Vecchia
27, MUGGIA, ITALIJA, vložek: 3.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 6. 11. 1991; MAZZEL-
LA STEFANO, Viale XXV. Aprile 22, MUGGI
MUGGIA, ITALIJA, vložek: 2.400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 6. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8710
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02951 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/02761/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SUD-COMMERCE - trgovinsko
podjetje Import-export d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo
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Sedež: Vojkovo nabrežje 12, 6000 KO-
PER

Osnovni kapital: 154.000,00 Sit
Ustanovitelji: GUGGI PETER, St. Johann-

Kopling, AUSTRIA, vložek: 154.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8711
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02952 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/02885/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ACCORD, marketing in posre-
dovanje d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pristaniška 14, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 8.010,00 Sit
Ustanovitelji: VALANT TOMISLAV, C. na

Markovec 9, 6000 KOPER, vložek:
2.670,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 8.
1991; ŽIVKOVIĆ DRAGAN, Partizanska 16
c, 6000 KOPER, vložek: 2.670,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 8. 1991; KRAGELJ
DEAN, II. prekomorskih brigad 48, 6000
KOPER, vložek: 2.670,00 Sit, ne odgovar-
ja, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8712
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02953 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/02679/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ABC, gostinstvo, turizem, uvoz
in izvoz, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pristaniška 45, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 13.000,00 Sit
Ustanovitelji: OSTHOLM ROLF, Engel

Brektsgatan 26, GOTEBORG, ŠVEDSKA,
vložek: 13.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
27. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka

32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8713
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02954 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/02680/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: EUROMAX, predelava plastičnih
mas in gume, export-import d.o.o., Piran

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Oljčna pot 13, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 215.000,00 Sit
Ustanovitelji: FACCIO NADIA MARIA BE-

RDIN, Via Marosticana 61, DUEVILLE (VI),
ITALIJA, vložek: 21.500,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 10. 11. 1991; BERDIN GIANMA-
RCO GASTONE, Via Marosticana 61, DUE-
VILLE (VI), ITALIJA, vložek: 96.750,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 10. 11. 1991; BERDIN
ALESSANDRO, Via Marosticana 61, DUEVI-
LLE (VI), ITALIJA, vložek: 96.750,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 10. 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8714
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02955 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/02683/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ZASEBNE SOBE, turistično po-
sredovanje, d.o.o., Piran

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kidričevo nabrežje 4, 6330 PI-
RAN

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HOTELI PIRAN, Turistično

podjetje, p.o., Piran, Kidričevo nabrežje 4,
6330 PIRAN, vložek: 8.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 21. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8715
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02956 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/02684/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PIRANESI HOTELS, turizem in
gostinstvo, d.o.o., Piran

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kidričevo nabrežje 4, 6330 PI-
RAN

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HOTELI PIRAN, Turistično

podjetje, p.o., Piran, Kidričevo nabrežje 4,
6330 PIRAN, vložek: 8.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 21. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8716
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02957 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/02688/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: COMETA, podjetje za marketi-
ng in propagando, d.o.o. Izola

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica Zvonimira Miloša 2, 6310
IZOLA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARTINČIČ FRANKO, Uli-

ca Zvonimira Miloša 2, 6310 IZOLA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8717
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02958 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/02689/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: OMEGA d.o.o. podjetje za trgo-
vino, turizem in gostinstvo Sežana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska c. 109, 6210 SE-
ŽANA
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Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MOZETIČ MIRAN, Rozma-

nova 7, 6210 SEŽANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 12. 1991; MO-
ZETIČ GORAZD, Cesta na Lenivec 16, 6210
SEŽANA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 16. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8718
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02959 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/02715/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: IDEAL - trgovina in storitve
d.o.o., Postojna

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Hrašče 8, 6230 POSTOJNA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SREBOTNJAK JERNEJ,

Hrašče 8, 6230 POSTOJNA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8719
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02960 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/02717/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BEBA, Marketing & propagan-
da, Koper, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Krožna cesta št. 2, 6000 KO-
PER

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KERN ZVONKO, Krožna ce-

sta št. 2, 6000 KOPER, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8720
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02961 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/02719/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PARK - Razvojno turistično pod-
jetje, d.o.o. Piran

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Regentova 25, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SIBINVEST - Investicijsko

podjetje, komanditna družba, Miklošičeva
38, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 27. 9. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8721
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02962 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/02720/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5578671
Firma: NATURA VIVAT - Ekološki inže-

niring, založništvo in turizem, Koper d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Bonini 23, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PODGORNIK DUŠAN, Bo-

nini 23, 6000 KOPER, vložek: 2.667,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 11. 1991;
TURK ROBERT, IX. korpusa 38, 6330 PI-
RAN, vložek: 2.667,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 14. 11. 1991; KRIŽAN BORIS, Limi-
njanska 8, 6320 PORTOROŽ, vložek:
2.667,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 11.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8722
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02963 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/02724/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-

njimi podatki:
Matična številka: 5561671
Firma: NOTRANJKA, trgovina z meša-

nim blagom, d.o.o. Javorniška 2, Pivka
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Javorniška 2, 6257 PIVKA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAHOR BLAŽENA, Postojn-

ska 3, 6257 PIVKA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 5. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8723
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02966 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/00676/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MOVIA FILM, Proizvodnja fil-
mov, d.o.o., Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Obala 105, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 20.000,00 Sit
Ustanovitelji: DO RADIOTELEVIZIJA,

TOZD TELEVIZIJA, Moše Pijadejeva 10,
1000 LJUBLJANA, vložek: 6.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 6. 1989; SRDIĆ BRA-
NA, Ul. pod kostanji 17, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 3.050,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 6. 1989; PAVIČEVIĆ SLOBODAN, Ul.
Ibarska 15 a, BEOGRAD, vložek: 5.500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 6. 1989; NO-
VAKOVIĆ DRAGUTIN, Pretoki 5, ZELINA,
vložek: 5.450,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 6. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8724
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02967 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/00679/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DEDIČ Trgovina in gostinstvo,
d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vlačičeva 1, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DEDIČ ESMINA, Bazoviška
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4, 6000 KOPER, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 1. 8. 1989; DEDIČ HA-
BIB, Bazoviška 4, 6000 KOPER, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 8.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8725
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02968 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/00681/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PODJETJE ZA ELEKTRONIKO
IN INŽENIRING ELPO, d.o.o. Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Sončna pot 31, 6320 PORTO-
ROŽ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POLIČ VLADO, Sončna pot

31, 6320 PORTOROŽ, vložek: 1.800,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 7. 1989; PO-
LIČ DENIS, Sončna pot 31, 6320 PORTO-
ROŽ, vložek: 200,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 27. 7. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8726
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02969 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/00684/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5288754
Firma: BIRO-COMMERCE Trgovina s

pisarniškimi potrebščinami in storitve,
d.o.o. Piran

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Savudrijska ulica 9, 6330 PI-
RAN

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NEMARNIK VELJKO, Sen-

čna pot 10/a, 6320 PORTOROŽ, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 8.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa

navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8727
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02970 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/00698/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ELTOM podjetje za proizvodnjo
elektrokovinskih izdelkov Koper, Jurčiče-
va 3, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Jurčičeva 3, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: MELE TOM, Jurčičeva 3,

6000 KOPER, vložek: 700,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 7. 8. 1989; KOCJANČIČ TER-
RY, Frenkova 5, Pobegi, 6000 KOPER, vlo-
žek: 700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 8.
1989; ZRIM ROMAN, Glagoljaška 1/c,
6000 KOPER, vložek: 700,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 7. 8. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8728
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02971 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/00704/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: INTERCOOP, načrtovanje in in-
ženiring proizvodov, d.o.o., Ljubljanska
5, Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljanska 5, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 78.350,00 Sit
Ustanovitelji: SOZ GALEB IZOLA n.sol.o.

TOZD TRŽENJE-INŽENIRING o.sol.o., Elvi-
ra Vatovec 4, 6310 IZOLA, vložek: 8.200,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 9. 1989; LA-
ZAR BORIS, Prisoje 2, 6000 KOPER, vlo-
žek: 28.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 9. 1989; DURAKOVIČ GOJKO, Ravne
11, Pridvor, 6000 KOPER, vložek:
41.650,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 9.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8729
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02972 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/00715/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: OMNIA - Turistični servis, d.o.o.
Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta JLA 27, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIDMAR LUKA, Dragonja

43, 6333 SEČOVLJE, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 4. 10. 1989; VOVK VO-
JKO, OF 2, 6310 IZOLA, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 10. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8730
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02973 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/00725/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ADRIATOURS d.o.o. - Portorož
Avtobusna turistična agencija

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Obala 105, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 705.901,12 Sit
Ustanovitelji: RITOŠA EĐIDIO, Istrskega

odreda 2, 6320 PORTOROŽ, vložek:
2.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 5.
1989; REISEBURO WICHLER KARL, Leu-
zendorf 39, BURGPREPPACH, NEMČIJA,
vložek: 703.401,12 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 24. 5. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8731
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02974 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/00744/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SIMEX Špedicija in trgovina,
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d.o.o. Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ul. II. prekomorske brig. 8/b,

6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VREČKO ANTON, Ul.II.pre-

komorske brig.8/b, 6000 KOPER, vložek:
200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 10.
1989; KARUZA SENKO, Obala pape Alek-
sandra III bb, KOMIŽ KOMIŽA, HRV, vložek:
1.800,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8732
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02975 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/00745/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: VIVA - Posredovanje, d.o.o. Ko-
zina

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kozina 12, 6240 KOZINA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KREBELJ VLADO, Kozina

12, 6240 KOZINA, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 17. 10. 1989; KOCMAN
ROBERTO, Volaričeva 34, 6230 POSTOJ-
NA, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 10. 1989; KOCMAN TEODOR, Volari-
čeva 20, 6230 POSTOJNA, vložek: 500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 10. 1989; ČE-
SNIK ALOJZ, Pod Kerinom 2, 6257 PIVKA,
vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 10. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8733
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02976 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/00756/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PODJETJE ZA KOVINOPLASTI-
KO-INŽENIRING PRIMA d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Novo naselje 1/a, Pobegi,

6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BAVČAR DARKO, Novo na-

selje 1/a, Pobegi, 6000 KOPER, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 10.
1989; BAVČAR VANDA, Novo naselje 1/a,
Pobegi, 6000 KOPER, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 24. 10. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8734
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02977 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/00758/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: B & G, trgovina in inženiring
d.o.o., Vilharjeva 4/a, Postojna

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vilharjeva 4/a, 6230 POSTOJ-
NA

Osnovni kapital: 2.300,00 Sit
Ustanovitelji: SLEJKO VLADIMIR, Kraig-

herjeva 5, 6230 POSTOJNA, vložek:
2.300,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8735
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02978 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/00768/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MARIGONA, trgovinsko podjet-
je, d.o.o., Izola, Pod vinogradi 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pod vinogradi 1, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 2.800,00 Sit
Ustanovitelji: ABAZI MILAZIM, Ramiz Sa-

diku A2-82, PRIŠTINA, vložek: 700,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 19. 10. 1989; TINTA
JANEZ, Iztokova 50, 5000 NOVA GORICA,
vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 10. 1989; JEREB VINKO, Pod vinogra-
di 1, 6310 IZOLA, vložek: 700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 19. 10. 1989; GOJANI
NAIM, Sunčani breg L5/15, zona centar,
PRIŠTINA, vložek: 700,00 Sit, ne odgovar-

ja, vstop: 26. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku

postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8736
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02979 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/00772/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: LIFE CONSULTING Podjetje za
svetovanje na področju zdravstvevega in
socialnega varstva, d.o.o. Portorož, Str-
ma pot 16

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Strma pot 16, 6320 PORTO-
ROŽ

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: PURNAT ZVONE, Strma pot

16, 6320 PORTOROŽ, vložek: 700,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 12. 12. 1989; BESE-
NIČAR MARTA, Liminjanska 85, 6320 POR-
TOROŽ, vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 12. 12. 1989; MALC MIRANA, Limi-
njanska 87, 6320 PORTOROŽ, vložek:
700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8737
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02980 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/00777/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TOF Termične obdelave, d.o.o.
Izola

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cona mestne industrije, 6310
IZOLA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FLEGO NEVIO, Markova

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

Sr-8738
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02981 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/00788/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MAREA Ribištvo in trgovina,
d.o.o. Koper La Pesca e Commercio, s.r.l.
Capodistria

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta JLA 27, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CINOTTI VITO, Bulevar Ma-

rxa i Engelsa 52, RIJEKA, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 10. 1989; ŠI-
KIĆ DUBRAVKO, Kvaternikova 24, RIJEKA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
24. 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8739
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02982 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/00800/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: AGRIS Kmetijstvo in trgovina,
d.o.o. Ankaran

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Hrvatinova 17, 6280 ANKARAN
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: BRATAŠEVEC BOJAN, Ro-

žnik 4, 6280 ANKARAN, vložek: 700,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1989; KUKA-
NJA DUŠAN, Hrvatinova 17, 6280 ANKA-
RAN, vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 18. 12. 1989; ŠAVRON SERGIJ, Kolo-
mban 17, 6000 KOPER, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8740
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02983 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/00804/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MOCOM Nove tehnologije in in-
formatika, d.o.o. KOPER Tecnologie ava-
nzate ed informatica, s.r.l. CAPODISTRIA

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Nade Žagar 13, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NABERGOJ GOJMIR, Nade

Žagar 13, 6000 KOPER, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 11. 1989; REJA
KLAVDIJ, Verdijeva 11, 6000 KOPER, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
8. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8741
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02984 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/00808/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PROMERX-TRADE - Trgovina,
storitve, izvoz-uvoz in zastopanje d.o.o.
Postojna, Tržaška 63

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tržaška 63, 6230 POSTOJNA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOLES VINKO, Šmihel 15,

6230 POSTOJNA, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 31. 10. 1989; DOLES NE-
VENKA, Nika Šturma 2, 6210 SEŽANA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
31. 10. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8742
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02985 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/00817/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: FOTOEXPRESS - Fotoatelje in
trgovina, d.o.o. Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Fizine 2, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SEVER MILOŠ, Fizine 2,

6320 PORTOROŽ, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 10. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8743
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02986 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/00820/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: VID Podjetje za informacijski in-
ženiring d.o.o. Letoviška 30, Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Letoviška 30, 6320 PORTO-
ROŽ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIDERGAR MARJAN, Tarti-

nijev trg 15, 6330 PIRAN, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 10. 1989; VI-
DERGAR JOŽE, Obrtniška 24, 6000 KO-
PER, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 25. 10. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8744
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02987 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/00822/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ARES, elektromehanika, Koper
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kidričeva 41, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LUŠINA MILOŠ, Gramscie-

va 5, 6330 PIRAN, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 18. 11. 1989; VELJAK LU-
ŠINA ROSANNA, Gramscieva 5, 6330 PI-
RAN, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 13. 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
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izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8745
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02988 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/00825/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PODJETJE ZA EKONOMSKE IN
ORGANIZACIJSKE STORITVE KUK, d.o.o.
Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Božičeva 1, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAVLETIČ DINO, Božičeva

1, 6000 KOPER, vložek: 700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 3. 11. 1989; PAVLETIČ
RINO, Božičeva 1, 6000 KOPER, vložek:
650,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 11.
1989; UGRIN DUBRAVKA, Krožna 4, 6000
KOPER, vložek: 650,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8746
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02989 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/00827/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DAN & KK Poslovni inženiring,
d.o.o. Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Liminjanska 91, 6320 PORTO-
ROŽ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DANEU DANILO, Liminjan-

ska 91, 6320 PORTOROŽ, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8747
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02990 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/00835/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ARIS d.o.o. inženiring, zastopst-
va KOPER - CAPODISTRIA

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica OF 13, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.400,00 Sit
Ustanovitelji: BAN MAJA, Levstikova 12,

6310 IZOLA, vložek: 400,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 16. 10. 1989; PETROVIČ ALE-
NKA, Cankarjev trg 9, 5270 AJDOVŠČINA,
vložek: 400,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
16. 10. 1989; STEPANČIČ DARJA, Vojko-
vo nabrežje 29 a, 6000 KOPER, vložek:
400,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 10.
1989; JERMAN MOJCA, Nazorjev trg 1 a,
6000 KOPER, vložek: 400,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 16. 10. 1989; RATOŠA DRA-
GOMIL, Ferde Bidovca 5, 6310 IZOLA, vlo-
žek: 400,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
16. 10. 1989; BUCAJ DORJANA, C. I. Istr-
ske brigade 3, 6276 POBEGI, vložek:
400,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 10.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8748
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02991 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/00848/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5323037
Firma: FITNESS STUDIO d.o.o., orga-

nizirana športna rekreacija, Koper, Sre-
berničeva 7

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Srebrničeva 7, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STANIŠIČ SRETEN, Srebr-

ničeva 7, 6000 KOPER, vložek: 1.800,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 12. 1989; RE-
BEC EDMOND, Puntarska 1, 6000 KOPER,
vložek: 200,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8749
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02992 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/00853/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: EKOSAN, podjetje za gradbeni
inženiring, d.o.o. Ilirska Bistrica, Prešer-
nova 14

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prešernova 14, 6250 ILIRSKA
BISTRICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETAR MARIJAN, E. Randi-

ča 18, RIJEKA, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8750
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02993 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/00868/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DIANNE SPORTS - Turistična
športna agencija, d.o.o. Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Senčna pot 10/a, 6320 POR-
TOROŽ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKOFCA VIKTOR, Kešeto-

vo 11, 1420 TRBOVLJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 10. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8751
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02994 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/00869/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: LEO IMPEX Trgovinsko podjet-
je, d.o.o. Piran

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Rozmanova 61, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
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Ustanovitelji: IVANKOVIČ SUZANA, Rozma-
nova 61, 6330 PIRAN, vložek: 1.100,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 4. 12. 1989; FRANK
KREŠIMIR, Ohridska 6, VINKOVCI, vložek:
900,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8752
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/02995 z dne 20. 12.
1999 pod št. vložka 1/00870/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MOTO COMMERCE Trgovinsko
podjetje, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pahorjeva 32, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PERIČ GRACIJAN, Pahor-

jeva 32, 6000 KOPER, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8753
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03002 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/00871/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5321891
Firma: PALMA Proizvodnja brezalkoho-

lnih pijač, d.o.o. Ankaran
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Hrvatini 116/c, 6280 ANKA-

RAN
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STROPNIK MARJAN, Hrvati-

ni 116/c, 6280 ANKARAN, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8754
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03003 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/00876/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MOJ DOM Trgovinsko podjetje,
d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Obrtna cona, b.št. (Šalara),
6000 KOPER

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JELEN JANEZ, Prade, Ce-

sta IX/10, 6000 KOPER, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 12. 1989; GRI-
ŽON SREČKO, Bužari 6, Pridvor, 6000 KO-
PER, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 15. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8755
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03004 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/00880/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: CDE - COMPANY DIFFUSION IN
EUROPE, trgovina, d.o.o., Obala 16, Por-
torož

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Obala 16, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: GRČAR IZTOK, Sečovlje

67, 6333 SEČOVLJE, vložek: 700,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 14. 12. 1989; BUTI-
NAR ZDRAVKO, Čokova 11, 6320 PORTO-
ROŽ, vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 14. 12. 1989; ŽNIDARŠIČ-ANTOLOVIČ
ESTER, Letoviška 18, 6320 PORTOROŽ,
vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8756
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03005 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/00887/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MODE Q., tekstil in konfekcija,
d.o.o., Vojkovo nabrežje 38, Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vojkovo nabrežje 38, 6000 KO-
PER

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POŽAR RADO, Frenkova uli-

ca 1, 6280 ANKARAN, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8757
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03006 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/00896/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TIPO - dekor proizvodnja in tr-
govina, d.o.o. Dekani

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dekani 62, 6271 DEKANI
Osnovni kapital: 4.000,00 Sit
Ustanovitelji: NICOTRA NEVA, C. na Mar-

kovec 5, 6000 KOPER, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 11. 1989; GLA-
VAŠ ADELIA, Dekani 216, 6271 DEKANI,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
27. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8758
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03007 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/00897/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: HYPTON hotelsko in trgovsko
podjetje d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Bošamarin 62, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SUBAN MARIJAN, Čevljar-

ska 24, 6000 KOPER, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 12. 1989; PO-
POVIČ BORIS, Bošamarin, b.št., 6000 KO-
PER, 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-
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gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8759
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03008 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/00909/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: FERDO KONZALT, podjetje za
opravljanje intelektualnih storitev, d.o.o.
Ilirska Bistrica

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dolenjski potok 64, 6250 ILIR-
SKA BISTRICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SUKNJOV FERDO, Dole-

njski potok 64, 6250 ILIRSKA BISTRICA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
9. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8760
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03009 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/00910/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ORION, podjetje za turizem in
čiščenje, Postojna, Cankarjeva 8, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cankarjeva 8, 6230 POSTOJ-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRKMAN BRANKO, Hrašče

141, 6230 POSTOJNA, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 11. 1989; TRK-
MAN MARTA, Hrašče 141, 6230 POSTOJ-
NA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8761
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03010 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/00911/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BIS - proizvodnja in trgovina,
d.o.o. Postojna

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prešernova 2B, 6230 POSTO-
JNA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SPAČAL BORIS, Prešerno-

va 2B, 6230 POSTOJNA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8762
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03011 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/00928/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: AL & MA AGENT - agencijske,
špedicijsko-transportne in zastopniške
storitve, d.o.o., Koper, Dolga reber 28

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dolga reber 28, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRŽAN MARIJAN, Županči-

čeva ulica 2, 6000 KOPER, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 12.
1989; LIČAN ALEŠ, Čevljarska ulica 15,
6000 KOPER, 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 regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8763
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03012 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/00933/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TANGO, Rent a car, d.o.o., Ko-
per, Krožna cesta 2/9

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Krožna cesta 2/9, 6000 KO-
PER

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOCJANČIČ EDVARD, Kra-

ljeva 19, 6000 KOPER, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 12. 1989; AJ-
DNIK ALEŠ, Klaričeva 7/a, 6000 KOPER,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8764
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03013 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/00934/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: RSR d.o.o. tehnološke raziska-
ve, razvoj in racionalizacija proizvodnje,
Sežana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska 37/a, 6210 SE-
ŽANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOBOVŠEK MARJAN, Tes-

lova 5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 800,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 12. 1989; BLE-
ULER EMANUEL, Via Storta 81, 6645 Brio-
ne s/m, ŠVICA, vložek: 400,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 22. 12. 1989; LESKOVŠEK
VOJTEH, Stritarjeva 3, 8000 NOVO MES-
TO, vložek: 400,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 12. 1989; PROMESS SEŽANA, d.o.o.,
projektiranje, management orodij in svetova-
nje, Partizanska 37/a, 6210 SEŽANA, vlo-
žek: 400,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8765
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03014 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/00936/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: CARCOMM - Prodaja vozil,
d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kraljeva 6, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GLAVIČ ALFIO, Kraljeva 6,

6000 KOPER, vložek: 2.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 26. 12. 1989.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8766
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03015 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/00940/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ALPEX - proizvodnja in predela-
va kemičnih in kovinskih izdelkov, d.o.o.
Postojna

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Jeršice 1, 6230 POSTOJNA
Osnovni kapital: 6.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAVNIK SIMON, Jeršice 1,

6230 POSTOJNA, vložek: 2.500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 30. 10. 1989; NOLO-CO-
NZUTTI PIETRO, Via Trieste 86, GORIZIA,
ITALIA, vložek: 2.500,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 30. 10. 1989; GREGORIČ NEDE-
LJKO, Volčja Draga 30 b, 5293 VOLČJA
DRAGA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 30. 10. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8767
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03016 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/00941/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5433843
Firma: ECOMMERCE, uvoz-izvoz, pro-

izvodnja in trgovina, d.o.o. Sežana, Dar-
ka Marušiča št. 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Darka Marušiča 4, 6210 SE-
ŽANA

Osnovni kapital: 4.200,00 Sit
Ustanovitelji: GREGORČIČ MAJDA, Son-

čna pot 14, 6210 SEŽANA, vložek:
4.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8768
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03017 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/00945/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: RELAX, turizem, d.o.o. Portorož,
Obala 79

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Obala 79, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POLAJNAR LILJANA, Ulica IX.

korpusa 19, 6330 PIRAN, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8769
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03018 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/00958/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5334934
Firma: DELTATRADE Podjetje za med-

narodno poslovanje Koper d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vojkovo nabrežje 30a, 6000

KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: OMAN BORIS, Nova ulica

4, 6000 KOPER, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 3. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8770
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03019 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/00961/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KOPTERM Proizvodnja stekla in
trgovina, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šmarska cesta, b.št., 6000 KO-
PER

Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: MUSTIĆ HASAN, Ulica Jo-

sipa Milovca 10, NOVIGRAD, vložek:
7.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 1.
1990; ANDERLE JERNEJ, Istrskega odreda
8, 6310 IZOLA, vložek: 3.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 29. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8771
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03020 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/00966/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5340080
Firma: LAMAR Podjetje za opravljanje

proizvodnih, storitvenih, trgovskih in po-
sredniških dejavnosti d.o.o. Izola

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Razgled 7, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽNIDARČIČ MARIJA, Razg-

led 7, 6310 IZOLA, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 14. 12. 1989; ŽNIDAR-
ČIČ STANISLAV, Razgled 7, 6310 IZOLA,
vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 12. 1989; POGAČNIK LUCIANA, Bazo-
viška 9, 6320 PORTOROŽ, vložek: 500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 12. 1989; PO-
GAČNIK VLADIMIR, Bazoviška 9, 6320 PO-
RTOROŽ, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 14. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8772
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03021 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/00968/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5313953
Firma: EURO HIŠA G.R.C. ITALIJA, iz-

voz-uvoz d.o.o., Spodnje Škofije 255
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Spodnje Škofije 255, 6281

ŠKOFIJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
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Ustanovitelji: TEHOVNIK GIZELA, Luis Pa-
steur 24, TRST, ITALIJA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 10. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8773
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03022 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/00974/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5368677
Firma: TEHNOMEDICAL, posredovanje

in trgovina, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šared 28/B, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RIZVIČ MORENO, Šared 28

b, 6310 IZOLA, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 9. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8774
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03023 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/00976/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MI-VI, svetovanje in zastopanje
s področja ekonomike zavarovanja,
d.o.o. Izola

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vrtna 16, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: MIKULIN MILOJKA, Vrtna

16, 6310 IZOLA, vložek: 700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 21. 12. 1989; VINOVR-
ŠKI ZDRAVKO, Cahova 12, 6280 ANKA-
RAN, vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 21. 12. 1989; OBLAK SANDI, Ob progi
5, 6310 IZOLA, vložek: 700,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-

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

Sr-8775
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03024 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/00981/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5354145
Firma: WOX, storitve turističnih agen-

cij in rent a car d.o.o. Piran
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dantejeva 11 a, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 1.368.420,00 Sit
Ustanovitelji: KRAJNC MATJAŽ, Zelenja-

vni trg 3, 6330 PIRAN, vložek: 615.789,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 2. 1990; LU-
KIN CVETKA, Zelenjavni trg 3, 6330 PIRAN,
vložek: 68.421,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 2. 1990; TULIACH EGIDIO, Via Campa-
nello 138, TRST, ITALIJA, vložek:
342.105,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 7.
1992; UGRIN FRANCO, Via Paisiello 5/1,
TRST, ITALIJA, vložek: 342.105,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8776
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03025 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/00991/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ALFA TRADING, Mednarodna tr-
govina, d.o.o. Babiči

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Babiči 16, 6273 MAREZIGE
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: RADUJKO SLOBODAN, Ce-

sta na Markovec 49, 6000 KOPER, vložek:
1.050,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 12.
1989; PERAN SLOBODANKA, Babiči 16,
6273 MAREZIGE, vložek: 1.050,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8777
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03026 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/00999/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5358299
Firma: MINT Transportno-trgovsko pod-

jetje d.o.o. Izola, Oktobrske revolucije 4
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Oktobrske revolucije 4, 6310

IZOLA
Osnovni kapital: 6.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRALJ MARJAN, Oktobrske

revolucije 4, 6310 IZOLA, vložek: 1.400,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 11. 1989; SLE-
KOVEC EVA, M. Škapin 6, 6310 IZOLA,
vložek: 300,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 11. 1989; RESJAN CVETKA, Vena Pilo-
na 14, 6000 KOPER, vložek: 300,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 23. 11. 1989; HORO-
ZIĆ AMIR, Šabana Zahrovića 23, TUZLA,
vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
3. 7. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8778
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03027 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/02774/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: FOKAMAR - Predelava in trgovi-
na, d.o.o., Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Glagoljaška 8, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ARDUINO FRANCESCO,

Via Sernaglia 33, MESTRE - VE, ITALIJA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 1. 1992; MASINI ANTONIO, Via Grandi
12, BUVOLONE - VR, ITALIJA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 1.
1992; PAVLIČ GROZDAN, Stjenkova 10,
6000 KOPER, vložek: 2.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 22. 1. 1992; SIRONIĆ MA-
RIO, Cesta borcev 29, 6000 KOPER, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-8779
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03028 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/02775/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: IZOGRAD, gradbene in obrtne
storitve, d.o.o., Parecag 169, Sečovlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Parecag 169, 6333 SEČOVLJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VOŽIČ ANTON, Parecag

169, 6333 SEČOVLJE, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 1. 1992; ZMU-
GG MARIA, Lebing 4, GROSS ST. FLORI-
AN, AVSTRIJA, vložek: 4.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 6. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8780
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03029 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/02784/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5565260
Firma: BELNORDŠPED Mednarodna

špedicija d.o.o. Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ferrarska 14, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 25.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČELIK JANA, Erjavčeva 20,

6000 KOPER, vložek: 20.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 30. 1. 1992; PEŠIČ VERI-
CA, II. prekomorske brig. 12, 6000 KOPER,
vložek: 5.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
30. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8781
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03030 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/02785/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SIMCOM, trgovina in komercia-
lne storitve, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Belvedere 3, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLABJAN IGOR, Osp 89/a,

6275 ČRNI KAL, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 17. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8782
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03031 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/02788/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: VOJŠPED COMMERCE Medna-
rodna špedicija d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Krpanova 11, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: VOJVODINAŠPED d.d. pod-

jetje za mednarodno špedicijo Novi Sad, .,
NOVI SAD, vložek: 10.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 30. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8783
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03032 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/02794/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ETOS - proizvodnja, usluge, tr-
govina, uvoz-izvoz d.o.o., Markovščina

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Markovščina 7a, 6242 MATE-
RIJA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SEGAJIN ZLATKA, Markov-

ščina 7a, 6242 MATERIJA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8784
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03033 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/02798/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: FELDA COMPUTER SERVICE,
d.o.o. RAČUNALNIŠKI INŽENIRING, KO-
PER

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica 15. maja št. 17, 6000 KO-
PER

Osnovni kapital: 9.000,00 Sit
Ustanovitelji: FELDA STELIO, Šmarje 28,

6274 ŠMARJE, vložek: 9.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 4. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8785
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03034 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/02801/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: CARMEN TRADE, trgovina in
svetovanje, Portorož, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lucija, Kampolin 1, 6320 POR-
TOROŽ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAJNIČ ŽELJKO, Trg okto-

brske revolucije 5, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8786
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03035 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/02803/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MACEDONIA, trgovina, ekono-
mske in finančne storitve, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Agrarne reforme 19, 6000 KO-
PER

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
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Ustanovitelji: MANDIC ROBERT, Kozlovi-
čeva 21, 6000 KOPER, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8787
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03036 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/02804/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: FORMOZA, inženiring, turizem,
ekonomske storitve in trgovina, d.o.o. Ko-
per

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vojkovo nabrežje 30, 6000 KO-
PER

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MLAKAR LADISLAV, Mihae-

le Škapič 4, 6310 IZOLA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8788
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03037 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/02805/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5569869
Firma: COSMOPOLIT, gradbeno in im-

port-export podjetje, d.o.o. Ankaran
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Hrvatinova 3, 6280 ANKARAN
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KISIĆ DANIJELA, Oktobrske

revolucije 18 a, 6310 IZOLA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 1.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8789
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03038 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/02811/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: CAVALLO, mednarodna trgovina,
špedicija in transport d.o.o. Sežana, Žirje 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Žirje 1, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOCJAN DANILA, Žirje 1,

6210 SEŽANA, vložek: 8.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 12. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8790
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03039 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/02815/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: HI - STA Podjetje za upravljanje
stanovanj in stanovanjskih hiš d.o.o. Ko-
per, C. na Markovec 57

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta na Markovec 57, 6000
KOPER

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: POVHE RENATO, C. na Ma-

rkovec 57, 6000 KOPER, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8791
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03040 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/02823/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: HADEX - proizvodnja in trgovi-
na d.o.o. Regentova 2, Ankaran

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Regentova 2, 6280 ANKARAN
Osnovni kapital: 10.388,05 Sit
Ustanovitelji: DIZDAREVIĆ HARY, Fere-

nščica 2/4, ZAGREB, HRVAŠKA, vložek:
10.388,05 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8792
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03041 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/02831/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ATRIES - d.o.o. - podjetje za tr-
govino živilskih in neživilskih proizvodov,
gostinstvo, turizem, marketing, zunanjo
trgovino, Povir, 2 a, p. Divača

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Povir 2a, 6215 DIVAČA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MODIC MIRAN, Šercerjeva

13, 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 regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8793
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03042 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/02832/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5582237
Firma: GAMA EXPRES, proizvodnja, tr-

govina, uvoz in izvoz, d.o.o., Šmihel 10,
Postojna

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šmihel 10, 6230 POSTOJNA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČUK MARJAN, Landol 31,

6230 POSTOJNA, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 1. 2. 1992; GRUDEN JA-
NEZ, Šmihel 10, 6230 POSTOJNA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe 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-8794
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03043 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/02834/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BOY, podjetje za audio in video
storitve ter trgovino d.o.o. Postojna

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tržaška 15a, 6230 POSTOJNA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČEKADA ANDREJA, Tržaška

15 a, 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 regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8795
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03044 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/02836/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MARIUCCI, trgovsko podjetje,
d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ferrarska 12, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRODAN ROBERT, Berne-

tičeva 8, 6000 KOPER, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8796
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03045 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/02845/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PAGAT & CO, finančni, računa-
lniški in ekonomski, komercialni inženiri-
ng in svetovanje d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vojkovo nabrežje 23, 6000 KO-
PER

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAGOŽEN IVAN, Marušiče-

va 10, 6330 PIRAN, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 12. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8797
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03046 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/02847/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5579775
Firma: AGRUM, trgovina in komercia-

lne storitve, export-import, d.o.o., Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vojkovo nabrežje 30, 6000 KO-

PER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MALOKU NEXHDET, Ul. JNA

23, PEĆ, ZVEZNA REP. JUGOSLAVIJA, vlo-
žek: 5.520,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 2.
1992; PICIGA PATRIK, Dekani 89/a, 6271
DEKANI, vložek: 80,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 26. 2. 1992; HOXHA FRANCIKA, Mom-
čila Jovanovića 59, PEĆ, PEĆ, ZVEZNA REP.
JUGOSLAVIJA, vložek: 2.400,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 23. 6. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8798
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03047 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/02855/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5579805
Firma: KOLICA, trgovina in komercia-

lne storitve, export-import, d.o.o., Izola
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Cankarjev drevored b.št., 6310

IZOLA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOLICA HASHIM, M. Bajra-

ktari 48, PEĆ, ZRJ, vložek: 6.320,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 3. 3. 1992; STANIČIČ
JOŽE, Erjavčeva 24, 6000 KOPER, vložek:
80,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 3. 1992;
KOLICA MILAZIM, M. Bajraktari 48, PEĆ,
ZRJ, vložek: 1.600,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 25. 5. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka

32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8799
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03048 z dne 21. 12.
1999 pod št. vložka 1/02876/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MAXISPORT - Podjetje za proiz-
vodnjo, notranjo in zunanjo trgovino, go-
stinstvo in turizem Kozina d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ocizla 20, 6240 KOZINA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZOBEC IGOR, Ocizla 20,

6240 KOZINA, vložek: 8.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 29. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8800
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03051 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/01008/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ATES, podjetje za projektiranje
in montažo električnih sistemov, d.o.o.,
Proleterskih brigad 16, Izola

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Proleterskih brigad 16, 6310
IZOLA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FERŠ BORIS, Proleterskih

brigad 16, 6310 IZOLA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8801
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03052 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/01013/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
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sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: GTP d.o.o. gostinstvo, turizem
in posredništvo Kozina

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Rodik 59, 6240 KOZINA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FEŠIŠ ŠANDOR, Rodik 59,

6240 KOZINA, vložek: 1.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 27. 11. 1989; FEŠIŠ MARI-
JA, Rodik 59, 6240 KOZINA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 11.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8802
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03053 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/01026/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: AVYCOS d.o.o. gradbeno pod-
jetje, Sežana, Cesta na Lenivec 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta na Lenivec 4, 6210 SE-
ŽANA

Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARCATO LUCA, Ul.Bos-

calto, 9/8, LOREGGIA (PD), ITALIJA, vlo-
žek: 3.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 12. 1989; BIASIO SANDRO, Ul. Argine
Destro 32, NOVENTA PADOVANA (PD), ITA-
LIJA, vložek: 3.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 28. 12. 1989; KRAŠKI ZIDAR SEŽA-
NA Splošno gradbeno podjetje, n.sol.o., Ce-
sta na Lenivec 4, 6210 SEŽANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8803
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03054 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/01031/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: GEMO, Podjetje za turizem in
trgovino, d.o.o. Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Istrskega odreda 17, 6320 PO-
RTOROŽ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRUGLAS ERLE, Istrskega

odreda 17, 6320 PORTOROŽ, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8804
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03055 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/01037/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SLONČEK Trgovsko podjetje,
d.o.o. Kolomban

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kolomban 34, 6280 ANKARAN
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTOK TANJA, Kolomban

34, 6280 ANKARAN, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 26. 12. 1989; ŠTOK
ALFRED, Kolomban 34, 6280 ANKARAN,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8805
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03056 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/01043/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: IIP - inženiring, projektiranje,
marketing in izvajanje, d.o.o., Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kumarjeva 1, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GROŠELJ LEON, Liminja-

nska 77, 6320 PORTOROŽ, vložek:
500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 12.
1989; SLUGA RADO, Vena Pilona 6, 6000
KOPER, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 28. 12. 1989; ŠARKANJ JADRAN,
Kvedrova 5, 6000 KOPER, vložek: 500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 12. 1989; TU-
RŠIČ PRIMOŽ, Kumarjeva 1, 6000 KO-
PER, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 28. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8806
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03057 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/01068/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KIKO, Električna in kovinska op-
rema, d.o.o. Ankaran

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Bertokova 11, 6280 ANKARAN
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KIRM DUŠAN, Bertokova

11, 6000 KOPER, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 22. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8807
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03058 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/01069/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5750172
Firma: BORIMPEX, zunanja in notranja

trgovina, d.o.o., Izola, Proletarskih brigad
20

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Proletarskih brigad 20, 6310
IZOLA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HRVATIN BORIS, Proletar-

skih brigad 20, 6310 IZOLA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 1.
1990; HRVATIN KAROLINA, Proletarskih bri-
gad 20, 6310 IZOLA, vložek: 1.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe 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-8808
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03059 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/01070/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: B. EXPRESS Živinoreja in trgo-
vina, d.o.o. B e l v e d u r

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Belvedur 1, 6272 SLOVENSKO
GRAČIŠČE

Osnovni kapital: 5.000,00 Sit
Ustanovitelji: BENČIČ ERNEST, Vladimi-

ra Nazora 6, MOTOVUN, HRVAŠKA, vlo-
žek: 5.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 6. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8809
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03060 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/01071/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: VICTORIA, trgovina export-impo-
rt, d.o.o. POSTOJNA, Cesta v staro vas 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta v staro vas 5, 6230 PO-
STOJNA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIMOVIČ RANKO, Cesta v

staro vas 5, 6230 POSTOJNA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8810
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03061 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/01072/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DEKANA - zeliščarstvo in trgovi-
na d.o.o. Dekani

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dekani 89/a, 6271 DEKANI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit

Ustanovitelji: PICIGA EMIL, Dekani 89/a,
6271 DEKANI, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 12. 1989; PICIGA
VIDA, Dekani 89/a, 6271 DEKANI, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8811
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03062 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/01075/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KORTINA podjetje za poklicno
usposabljanje in zaposlovanje invalidov,
d.o.o. Marezige 37

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Marezige 37, 6273 MAREZIGE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DRUŠTVO KORTINA, Got-

ska 18, 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 regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8812
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03063 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/01076/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5753074
Firma: AGROTEC Proizvodnja in trgo-

vina, d.o.o. Dekani
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dekani 94, 6271 DEKANI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KORVA LUCIJAN, Dekani

94/a, 6271 DEKANI, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 5. 1. 1990; TOŠKAN
RADO, Dekani 215, 6271 DEKANI, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8813
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03064 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/01083/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ICOMA, inženiring, trgovina in
storitve, d.o.o. Postojna

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tržaška 36, 6230 POSTOJNA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PROGAR KARMEN, Ul. pre-

komorskih brigad 16, 6230 POSTOJNA, vlo-
žek: 666,66 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 12. 1989; KOPAČ JANEZ, Lajkovška 5,
1000 LJUBLJANA, vložek: 666,66 Sit, ne
odgovarja, vstop: 14. 12. 1989; RADUNIĆ
TONI, Ul. prekomorskih brigad 16, 6230
POSTOJNA, vložek: 666,66 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 21. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8814
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03065 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/01086/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SIKO podjetje za proizvodnjo
kmetijskih strojev in kovinske galanterije
d.o.o. Sežana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kraška cesta 7, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 1.172.307,60 Sit
Ustanovitelji: KRECENBAHER ALBIN,

Križ 230, 6210 SEŽANA, vložek:
148.771,20 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 4.
1990; TURK NIVES, Kobdilj 54 a, 6222
ŠTANJEL, vložek: 75.817,20 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 3. 4. 1990; VIDOVIČ REZIKA,
Bazoviška 7 a, 6210 SEŽANA, vložek:
155.155,20 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 4.
1990; GODNIČ IZTOK, Kettejeva 9a, 6210
SEŽANA, vložek: 150.271,20 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 3. 4. 1990; PAJALIČ MARJAN,
Osterčeva 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
131.292,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 4.
1990; BRAJDIH ALEKSANDER, Benčičeva
19, 6210 SEŽANA, vložek: 129.688,80 Sit,
ne odgovarja, vstop: 3. 4. 1990; MAVEC
IVAN, Lokev 111, 6215 DIVAČA, vložek:
125.020,80 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 4.
1990; SLAVEC CIRIL, Ul. 1. maja 3, 6210
SEŽANA, vložek: 110.659,20 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 3. 4. 1990; BRAJDIH MIRAN-
DA, Križ 194, 6210 SEŽANA, vložek:
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145.668,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 4.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8815
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03066 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/01097/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: AUTODARKO Transport in špe-
dicija, d.o.o. Dekani

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dekani 176, 6271 DEKANI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTIMAC DARKO, Dekani

176, 6271 DEKANI, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 7. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8816
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03067 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/01099/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ONDATRADING Trgovinsko
podjetje d.o.o. Koper Impresa commer-
ciale S.r.l. Capodistria

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vojkovo nabrežje št. 12, 6000
KOPER

Osnovni kapital: 471.750,00 Sit
Ustanovitelji: AEGIDA p.o. Koper, ekono-

mski inženiring-consulting r.p. Capodistria -
engineering economico - consulting, Ljubljan-
ska c. 3/1, 6000 KOPER, vložek:
283.050,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 2.
1990; S.A. Finanziaria per i traffici internazio-
nali S.p.a. (delniška družba) SAFTI, Ulica Ge-
ppa št. 9, TRST, ITALIJA, vložek: 188.700,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8817
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03068 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/01103/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KERN Izdelava industrijskih igel,
d.o.o. Izola

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cona mestne industrije, b.št.,
6310 IZOLA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KERN VLADIMIR, Levstiko-

va 4, 6310 IZOLA, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8818
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03069 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/01105/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: FRANK ROHLER Turistično
podjetje, d.o.o. Koper Reiseleitung,
gmbH Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Nade Žagarjeve 8, 6000 KO-
PER

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROHLER FRANK, Am San-

dteich 11, SUPPLINGENBURG, ZR NEMČI-
JA, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 25. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8819
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03070 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/01116/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: OSTWEST, trgovina na debelo
in drobno živil in neživilskih proizvodov
d.o.o. Postojna, Ljubljanska 50/a

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljanska 50/a, 6230 POS-
TOJNA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: STANKOVIČ DRAGO, Lju-

bljanska 50/a, 6230 POSTOJNA, vložek:
2.100,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 10.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8820
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03071 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/01128/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BOUTIQUE TAXI MODA, proda-
ja in izdelava tekstilnih izdelkov, d.o.o.
Piran, Trg 1. maja 12

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trg 1. maja 12, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZEMLJIČ MAJDA, Liminjan-

ska 8, Lucija, 6320 PORTOROŽ, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 1.
1990; ZEMLJIČ JANKO, Liminjanska 8, Lu-
cija, 6320 PORTOROŽ, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8821
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03072 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/01130/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ALBA, podjetje za notranjo in
zunanjo trgovino ter zastopanje tujih firm
d.o.o., Cesta JLA 14, Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: JLA 14, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 20.000,00 Sit
Ustanovitelji: UGOVŠEK MARIJA, Kova-

čičeva ul. št. 27, 6000 KOPER, vložek:
20.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 3.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
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32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8822
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03073 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/01140/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: GENAKS, zunanja in notranja
trgovina, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vojkovo nabrežje 30, 6000 KO-
PER

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOŽIČ KLAVDIJ, Na logu 5,

6280 ANKARAN, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 17. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8823
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03074 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/01142/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TRGOVINA NA DEBELO IN DRO-
BNO GOBAR d.o.o., Ilirska Bistrica, Trno-
vska 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trnovska 6, 6250 ILIRSKA BI-
STRICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LUDVIK PREDRAG, Trnov-

ska 6, 6250 ILIRSKA BISTRICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 1.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8824
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03075 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/01147/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz

sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ŠAMPINJON d.o.o. zunanjetrgo-
vinski promet, Gradišče

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gradišče 21 a, 6242 MATERIJA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARSIČ DAMJAN, Slope

12, 6240 KOZINA, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 29. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8825
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03076 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/02880/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BBZ TRADE, turizem, trgovina,
Koper, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ferrarska ul. 14, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: STOPARIĆ BILJANA, Mar-

ko Orešković 5, PULA, HRVAŠKA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8826
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03077 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/02886/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SN - LIFE Zunanja in notranja
trgovina, špedicija, marketing in turizem,
Koper d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Beblerjeva 10, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ĐUROVIĆ NENAD, Brijun-

ska 5 c, ZAGREB, HRVAŠKA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 12.
1991; BONČINA STJEPAN, Medveščak
120, ZAGREB, HRVAŠKA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 12. 1991.

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

strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8827
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03078 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/02887/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SUADA, podjetje za trgovino,
gradbeništvo in storitve d.o.o. Piran

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Padna 75, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČELIKOVIČ SUADA, Padna

75, 6330 PIRAN, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 6. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8828
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03079 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/02891/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: FAST LINE INTERNATIONAL, tr-
govina na debelo in drobno, uvoz in izvoz
ter zastopanje d.o.o. Koper, Vojkovo na-
brežje 10

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vojkovo nabrežje 10, 6000 KO-
PER

Osnovni kapital: 15.000,00 Sit
Ustanovitelji: VALLAZZA KURT, Via San

Zeno 8, Bressanone, PERZACCO DI ZE-
VIO, VERONA, vložek: 7.500,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 18. 1. 1992; BLAŽEVIČ VLA-
DO, Kampel 31, 6000 KOPER, vložek:
3.750,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 1.
1992; GODINA IZIDOR, Rodik 3 c, 6240
KOZINA, vložek: 3.750,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 18. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.



Stran 1774 / Št. 21 / 8. 3. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Sr-8829
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03080 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/02903/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: EUROIMPEX, trgovina, komer-
cialne storitve, turizem, proizvodnja,
d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ferrarska 8, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: CAPPELLOTTO OTELLO,

Via Farrachini 5, CODOGNE, ITALIJA, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
11. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8830
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03081 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/02904/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: CVETOGOJ - Kmetijstvo, vrtnar-
stvo in trgovina, d.o.o. Šmarje pri Kopru

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kaverljak b.št., 6274 ŠMARJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAČKOVŠEK CVETOGOJ,

Kozlovičeva 11, 6000 KOPER, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 11.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8831
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03082 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/02905/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DEA MARE, d.o.o., trgovina na
debelo in zunanja trgovina, Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Semedela 81/b, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 13.348,00 Sit
Ustanovitelji: KADIČ ANDREJ, Velika vra-

ta 7, 6000 KOPER, vložek: 6.674,00 Sit,

ne odgovarja, vstop: 27. 1. 1992; SUBAN
GEORG, Via Pane Bianco 72, TRST, ITALI-
JA, vložek: 6.674,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 27. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8832
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03083 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/02907/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MARTIN KRPAN, podjetje za tr-
govino, d.o.o., Piran, Dragonja 62

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dragonja 62, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HORVAT MILOŠ, Proletar-

ske brigade 18, 6310 IZOLA, vložek:
500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 12.
1990; HORVAT VLASTA, C. na Markovec
33, 6000 KOPER, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 12. 1990; ROKSAN-
DIČ DRAGO, IX. korpusa 16, Livade, 6310
IZOLA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 20. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8833
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03084 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/02915/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: C.N.I., trgovina in komercialne
storitve, d.o.o. Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vinjole 21, Lucija, 6320 POR-
TOROŽ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: CARLI IRENE, Via Schiapa-

relli 14, TRST, ITALIJA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 3. 1992; KERE-
ZOVIČ NEVENKA, Vinjole 2l, Lucija, 6320
PORTOROŽ, vložek: 4.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 4. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)

izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8834
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03085 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/02936/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5597323
Firma: TEHNIKA BLOKAR - Trgovina in

storitve d.o.o. Sežana
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Partizanska 5, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BLOKAR BOGOMIL, Duto-

vlje 17, 6221 DUTOVLJE, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8835
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03086 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/02940/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5576431
Firma: PET & PET - gostinstvo, trgovi-

na in storitve, d.o.o Izola
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Cankarjev drevored 16, 6310

IZOLA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETREŠ ZVONKO, Ulica F.

Bidovca 1, 6310 IZOLA, vložek: 4.800,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 3. 1992; DE-
LAŠ ELLEN, Beblerjeva 2, 6000 KOPER,
vložek: 3.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8836
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03087 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/02946/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: EUROINSTAL, instalacijske, ob-
rtniške in stanovanjske storitve, d.o.o.,
Zarečje 13, Ilirska Bistrica

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zarečje 13, 6250 ILIRSKA BI-
STRICA

Osnovni kapital: 9.000,00 Sit
Ustanovitelji: JOBSTL ANTON, Herterst-

rasse 16, FRAUENTAL, AVSTRIJA, vložek:
3.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 1.
1992; JERŠINOVIČ JOŽE, Fazanska 2,
6320 PORTOROŽ, vložek: 3.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 27. 1. 1992; JERŠI-
NOVIČ VLADIMIR, Rozmanova 20, 6250 ILI-
RSKA BISTRICA, vložek: 3.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 27. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8837
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03088 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/02949/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: FRUTTA, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vojkovo nabrežje 29/a, 6000
KOPER

Osnovni kapital: 9.900,00 Sit
Ustanovitelji: PAĆELAT REDŽIĆ DINKO,

Vidici E1, ŠIBENIK, HRVAŠKA, vložek:
3.300,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 12.
1991; ARNAUTOVIĆ MILAN, Stjepana Radi-
ća 56A/12, ŠIBENIK, HRVAŠKA, vložek:
3.300,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 12.
1991; BOLE STANE, Pristaniška 25/A,
6000 KOPER, vložek: 1.650,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 14. 12. 1991; MARS IVAN,
Šalara 61, 6000 KOPER, vložek: 1.650,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8838
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03089 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/02950/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz

sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: LUX CO., trgovina in turizem,
d.o.o. Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lucija, Bazoviška 5, 6320 PO-
RTOROŽ

Osnovni kapital: 8.100,00 Sit
Ustanovitelji: ŽAGAR JANJA, Bazoviška

5, Lucija, 6320 PORTOROŽ, vložek:
2.700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 3.
1992; ŽAGAR PETER, Bazoviška 5, Lucija,
6320 PORTOROŽ, vložek: 2.700,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 16. 3. 1992; ŽAGAR
SEBASTJAN, Bazoviška 5, Lucija, 6320 PO-
RTOROŽ, vložek: 2.700,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 16. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8839
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03090 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/02951/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SUPER WAY, podjetje za proiz-
vodnjo in remont zračnih plovil, d.o.o.,
Dolnji Zemon 11, Ilirska Bistrica

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dolnji Zemon 11, 6250 ILIR-
SKA BISTRICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ĆURČIĆ STANISLAV, Do-

lnji Zemon 11, 6250 ILIRSKA BISTRICA,
vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
8. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8840
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03091 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/02953/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PROTEUS - oblikovanje nakita,
proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas in
trgovina, export-import d.o.o. Hruševje

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Hruševje 18a, 6225 HRU-
ŠEVJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SEDEJ NATAŠA, Hruševje

18 a, 6225 HRUŠEVJE, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 2. 1992; STE-
RGULEC METOD, Razdrto 33, 6225 HRU-
ŠEVJE, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 19. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8841
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03092 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/02955/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: FURMAN d.o.o. Špedicija in pre-
voz blaga v cestnem prometu Koper, Ka-
mpel 3g

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kampel 3 g, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SRABOTIČ RAFAEL, Kam-

pel 3g, 6000 KOPER, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 2. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8842
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03093 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/02958/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PRIMA INTERMEDIARIA, posre-
dovanje, trgovina, turizem, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ferrarska 12, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 12.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRIVELLATO ANGELINO,

Via D. Turazza 48, PADOVA, ITALIA, vložek:
12.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske 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-8843
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03094 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/02960/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: B.M.SHOP, Trgovsko in storit-
veno podjetje, d.o.o., Kozina

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kozina 7, 6240 KOZINA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAHNIČ BOJAN, Hrpelje

21 b, 6240 KOZINA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 6. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8844
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03095 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/02963/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TELECOMET, trgovina in kome-
rcialne storitve, d.o.o. Piran

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trg 1. maja 11, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JANKOVIĆ STEVAN, Trg

1.maja 11, 6330 PIRAN, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 3. 1992; CO-
MET COMMERCE d.o.o. Ljubljana, Narod-
ne zaščite 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8845
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03104 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/02772/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ADIGI, podjetje za trgovino in
konsultantske storitve, export-import,
d.o.o., Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Obala 2, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 9.889,00 Sit
Ustanovitelji: PASKOVIĆ VLADIMIR, Euf-

razijeva 12, POREČ, HRVATSKA, vložek:
4.944,50 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 6.
1993; ROTUNNO ALESSANDRO, Via Zonti
5, TRST, ITALIJA, vložek: 4.450,05 Sit, ne
odgovarja, vstop: 28. 6. 1993; MERDITA
DŽEK, Liminjanska 4, 6320 PORTOROŽ,
vložek: 494,45 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8846
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03105 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/02839/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5577829
Firma: SOLMAR turizem, trgovina in

storitve, d.o.o. Portorož
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Obala 105, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BIGARAN SANTE, Stafolo

139, TORRE DI MOSTO, ITALIA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 1.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8847
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03106 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/02872/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: JANKO, gradbeništvo, Sežana
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ul. Darka Marušiča 3, 6210
SEŽANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FABIČ SILVAN JANKO, Ul.

Darka Marušiča 3, 6210 SEŽANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 2.
1992.

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

strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8848
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03107 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/02917/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PROMO TRAVEL podjetje za tu-
ristični marketing d.o.o. Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pot pomorščakov 18, 6320
PORTOROŽ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAKIČ MARJAN, Pot pomo-

rščakov 18, 6320 PORTOROŽ, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8849
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03108 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/02947/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5587590
Firma: EUROSTIL, podjetje za trgovi-

no-gostinstvo in turizem, d.o.o., Portorož
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Senčna pot 5, 6320 PORTO-

ROŽ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOLENAČ JOŽE, Gortano-

va 12, 6330 PIRAN, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 16. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8850
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03109 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/01152/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: VARIA, trgovina na debelo, zuna-
nja trgovina in svetovanje d.o.o. Sežana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska 37a, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: BTC TERMINAL p.o., Seža-

na, Partizanska 79, 6210 SEŽANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 4.
1990; ZAJEC BOŽIDAR, Cesta na Lenivec
16, 6210 SEŽANA, vložek: 6.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 23. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8851
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03110 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/01154/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5359562
Firma: ISO - COMM d.o.o., trgovinsko

podjetje, Koper, Puntarska 1
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Puntarska 1, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRANI GIUSEPPE, IX Kor-

pus 20/4, 6310 IZOLA, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 11. 1989; RE-
BEC EDMOND, Puntarska 1, 6000 KOPER,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
13. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8852
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03111 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/01156/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TVI - RAČUNALNIŠKI INŽENIRI-
NG, d.o.o. IZOLA

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Korte 74, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 300.000,00 Sit
Ustanovitelji: TOPČIEVSKI JOVAN, Kidri-

čeva 28, 6000 KOPER, vložek: 100.000,00

Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 2. 1990; ŽI-
VEC VOJKO, Grudnova 16, 6330 PIRAN,
vložek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 27. 2. 1990; ŽETKO IGOR, Kidričeva
28, 6000 KOPER, vložek: 100.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 27. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8853
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03112 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/01158/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5364523
Firma: FERENČAK, trgovina, turizem,

posredništvo, import-export, d.o.o. Pot
pomorščakov 13 b, Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pot pomorščakov 13 b, 6320
PORTOROŽ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FERENČAK MATIJA, Pot

pomorščakov 13 b, 6320 PORTOROŽ, 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 regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8854
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03113 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/01159/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SUPERSONIC, zračni promet,
d.o.o. Aerodrom Portorož, Sečovlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Aerodrom Portorož, 6333 SE-
ČOVLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JOVANOVIĆ ZORAN, Dra-

gonja 39, 6333 SEČOVLJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8855
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03114 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/01172/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5359716
Firma: BIRO 92, arhitektura, consulti-

ng, storitve, d.o.o., Portorož, Sončna pot
6 a

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Sončna pot 6 a, 6320 PORTO-
ROŽ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VALIČ MATEJA, Sončna pot

6 a, 6320 PORTOROŽ, vložek: 400,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 18. 2. 1990; VALIČ
STANE, Sončna pot 6 a, 6320 PORTOROŽ,
vložek: 1.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8856
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03115 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/01176/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DECAR, servis in prodaja vozil,
d.o.o. Postojna, Hrenovice 42

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Hrenovice 42, 6230 POSTOJ-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DEBEVEC EVGEN, Hreno-

vice 42, 6230 POSTOJNA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 11.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8857
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03116 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/01177/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SPORTTUR, podjetje za turizem,
šport in trgovino, d.o.o., Tinjan, Tinjan
78, p. Škofije

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tinjan 78, 6281 ŠKOFIJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽERJAL IGOR, Marezige

35/a, 6273 MAREZIGE, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 12. 1989; CU-
PIN MIRJANA, Marezige 35/a, 6273 MA-
REZIGE, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 2. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8858
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03117 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/01196/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5371473
Firma: METALOPTIC, podjetje za pro-

izvodnjo in prodajo rezilnega in spajka-
lnega orodja in kovinske galanterije,
d.o.o. Piran, Fiesa 10

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Fiesa 10, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MEDAK ŽELJKO, Fiesa 10,

6330 PIRAN, vložek: 2.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 20. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8859
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03118 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/01198/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TEHNO-PREVENT, servisiranje
in prodaja gasilnih sredstev in naprav
d.o.o., Parecag 135, Sečovlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Parecag 135, 6333 SEČOVLJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POROPAT ANTON, Pare-

cag 135, 6333 SEČOVLJE, vložek: 600,00

Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 1. 1990; PO-
ROPAT SONJA, Parecag 135, 6333 SEČO-
VLJE, vložek: 1.400,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 31. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8860
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03119 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/01213/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SORTA d.o.o. bio pridelava hra-
ne, Kodreti 14, Štanjel

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kodreti 14, 6222 ŠTANJEL
Osnovni kapital: 5.000,00 Sit
Ustanovitelji: SORTA VIDO, Kodreti 14,

6222 ŠTANJEL, vložek: 2.500,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 2. 3. 1990; SORTA ALOJZ,
Kodreti 14, 6222 ŠTANJEL, vložek: 2.500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8861
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03120 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/01223/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5365180
Firma: ISTRAMAR Turistično podjetje,

d.o.o. Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Erjavčeva 10, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 283.850,00 Sit
Ustanovitelji: MACAROL LJUBO, Prolete-

rske brigade 16, 6310 IZOLA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12.
1989; VOLTOLINA ALBERTO, Via Argine SX
Nuovissimo 72, MIRA, VENEZIA, vložek:
281.850,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8862
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03121 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/01226/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: M - OVAR, Podjetje za trgovino
in turizem, d.o.o. Izola

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prešernova 11, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MORATO ORJANO, Preše-

rnova 11, 6310 IZOLA, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 12. 1989; MO-
RATO VANJA, Prešernova 11, 6310 IZOLA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8863
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03122 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/01229/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: API BIO, trgovina, Sežana d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Cankarjeva 1, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MORVAI PLANINIČ TIBOR,

Cankarjeva 1, 6210 SEŽANA, vložek:
500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 2.
1990; MORVAI PLANINIČ ZORICA, Cankar-
jeva 1, 6210 SEŽANA, vložek: 500,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 23. 2. 1990; RISTIČ
ANA, Pod Taborom 9, 6210 SEŽANA, vlo-
žek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 2.
1990; MORVAI TIBOR, Kosovelova 4, 6210
SEŽANA, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 23. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8864
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03123 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/01248/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MELODY, podjetje za audio in
video produkcijo, d.o.o., Ilirska Bistrica,
Dolnji Zemon 62

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dolnji Zemon 62, 6250 ILIR-
SKA BISTRICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BAŠA ANDREJ, Rubeši

139/A, KASTAV, HRVAŠKA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 1.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8865
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03124 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/01254/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: VE’TRADE, podjetje za trženje
blaga in storitev d.o.o. Sežana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dane pri Sežani 10 C, 6210
SEŽANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STEGNE JOŽE, Dane pri

Sežani 10 C, 6210 SEŽANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 1.
1990; STEGNE VESELKA, Dane pri Sežani
10 C, 6210 SEŽANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 8. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8866
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03125 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/01255/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5595207
Firma: FRIGOSERVIS, trgovina, proiz-

vodnja, vzdrževanje gostinskih aparatov,
d.o.o., Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kovačičeva 25, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit

Ustanovitelji: PETROVAČKI SLAVKO, Be-
rnetičeva 20, 6000 KOPER, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 1.
1990; PETROVAČKI MILIVOJ, Župančičeva
36, 6000 KOPER, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 25. 1. 1990; PETROVAČ-
KI NUŠKA, Bernetičeva 20, 6000 KOPER,
vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8867
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03126 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/01273/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: S A K - Ribištvo in trgovina,
d.o.o., Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta borcev 29, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SIRONIĆ LOREDANA, Ce-

sta borcev 29, 6000 KOPER, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 3.
1990; SIRONIĆ MARIO, Cesta borcev 29,
6000 KOPER, vložek: 1.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 19. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8868
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03127 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/01276/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TEHNO, trgovina, proizvodnja,
zastopanje in svetovanje, d.o.o. Izola

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Obrtna cona b.b., 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ANTONČIČ MARINA, Via

S.Barbara 54/a, MILJE, ITALIJA, vložek:
200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 3.
1990; GRBEC IGOR, Via S.Barbara 54/a,
MILJE, ITALIJA, vložek: 600,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 19. 3. 1990; GUNJAČ VLA-
DO, Kvedrova 5, 6000 KOPER, vložek:
600,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 4. 1992;
BARUCA STANKO, Vena Pilona 6, 6000 KO-

PER, vložek: 600,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 4. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8869
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03128 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/01279/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: GLOBUS-COMMERCE, svetova-
nje in organiziranje cestnega transporta,
trgovina ter uvoz in izvoz, d.o.o., Postoj-
na, Volaričeva 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Volaričeva 5, 6230 POSTOJNA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HORVAT MILAN, Ulica

25. maja 20/a, 6258 PRESTRANEK, 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 regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-8870
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 1999/03129 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/01286/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ICM, ingeniring, consulting, ma-
rketing, proizvodnja in montaža, uvoz, iz-
voz, d.o.o., Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Rožna pot 11, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LIŠČENKO EVGENIJE,

Pere Ćetkovića 8, BEOGRAD, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 3.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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KRŠKO

Sr-9464
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00009 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/00294/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EMI MARKETING podjetje za
trgovino, marketing in inženiring d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Glavni trg 27, 8290 SEVNICA
Osnovni kapital: 4.500,00 Sit
Ustanovitelji: EMI MARKETING podjetje

za svetovanje, marketing in inženiring d.o.o.,
Glavni trg 27, 8290 SEVNICA, vložek:
500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 7.
1989; IČANOVIĆ IBRAHIM, Cazinska 7, VE-
LIKA KLADUŠA, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 10. 7. 1989; HORJAK
FRANCI, Brilejeva 16, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9465
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00010 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/00315/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: OMEGA podjetje za špedicijo,
transport in carinsko posredovanje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ob stadionu 7, 8250 BREŽI-
CE

Osnovni kapital: 5.602.000,00 Sit
Ustanovitelji: IVIČEK VLADIMIR, Ob Sta-

dinonu 7, 8250 BREŽICE, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 8.
1989; KLJAIĆ SIMO, Brijunska 3/b, ZAG-
REB, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 15. 8. 1989; D+D BAUGESELLSC-
HAFT MBH I.G., Zur Untermuehle 45, 6000
FRANKFURT - HARHEIM, vložek:
5.600.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9466

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00011 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/00316/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KOVAČ podjetje za trgovino na
debelo in drobno z mešanim blagom,
Prešernova 19, Brežice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prešernova 19, 8250 BREŽI-
CE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STRAŠEK KAROL, Ulica

21. maja 33, 8250 BREŽICE, vložek:
1.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 9.
1989; STRAŠEK MARIJA, Ulica 21. maja
33, 8250 BREŽICE, vložek: 500,00 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 odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9467

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00012 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/00322/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5292379
Firma: AMIGO trgovsko in proizvodno

podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Cesta krških žrtev 25, 8270

KRŠKO
Osnovni kapital: 4.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEKŠE FRANC, Šutna 8,

8280 BRESTANICA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 12. 9. 1989; LEKŠE
IVANA, Šutna 8, 8280 BRESTANICA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 9. 1989; BREČKO DARKO, Rožno
n.h., 8280 BRESTANICA, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 9. 1989; JO-
RDAN MARJAN, Dolenja vas 25 a, 8270
KRŠKO, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 12. 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9468

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00013 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/00325/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: UNITEL podjetje za trgovino na
debelo in drobno, marketing, ekonom-
ski in računalniški inženiring, storitveno
dejavnost in svetovanje Brežice d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Černelčeva 7, 8250 BREŽICE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠEPETAVC ZLATKO, Sta-

neta Rozmana 44, 8250 BREŽICE, vložek:
1.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 10.
1989; ŠEPETAVC BILJANA, Staneta Roz-
mana 44, 8250 BREŽICE, vložek: 800,00
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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9469

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00014 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/00336/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TRGOUNIVERZAL trgovina na
debelo in drobno živil in neživilskih pro-
izvodov, transport ter zaključna in obrt-
na dela v gradbeništvu d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Marof 19, 8250 BREŽICE
Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: VACIĆ JOVAN, Aleja Vikto-

ra Bubnja 167, ZAGREB, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 10. 1989; VA-
CIĆ ALEKSANDRA, Aleja Viktora Bubnja
167, ZAGREB, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 21. 10. 1989; VACIĆ
SLAĐANA, Aleja Viktora Bubnja 167, ZAG-
REB, vložek: 1.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe 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-9470
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00015 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/00341/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PALMA podjetje za gostinstvo,
turizem in trgovino Krško d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta krških žrtev 73, 8270
KRŠKO

Osnovni kapital: 2.300,00 Sit
Ustanovitelji: VRLJA MIRO, Stiplovškova

10, 8250 BREŽICE, vložek: 2.070,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 30. 10. 1989; VRLJA
BOJANA, Aškerčeva ulica 3, 8270 KRŠKO,
vložek: 230,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9471
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00016 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/00369/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EXPERT SYSTEMS podjetje za
računalniški inženiring, vzdrževanje in
konzalting Brežice d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta prvih borcev 9, 8250
BREŽICE

Osnovni kapital: 6.000,00 Sit
Ustanovitelji: MR. KOCH GORAN, II.

odv. XIII. prol. prigad 52, ZAPREŠIČ, vlo-
žek: 3.300,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
7. 6. 1990; ŠEGOVIČ DAMIR, Teslina 10,
ZAGREB, vložek: 2.700,00 Sit, ne odgova-
rja, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9472
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00017 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/00378/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: REGULATOR FLUIDOV proizvo-
dno podjetje Brežice, Orliška 13 d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Orliška 13, 8250 BREŽICE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MEDVEŠČEK MILAN, Tru-

barjeva 12, 8250 BREŽICE, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9473
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00018 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/00389/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SISTEM podjetje za tehnično-
poslovne usluge in trgovino Brežice p.o.
Brežice, Topliška cesta 35

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Topliška cesta 35, 8250 BRE-

ŽICE
Osnovni kapital: 49.000,00 Sit
Ustanovitelji: TABULA GORAN, Ulica Ma-

ndalinskih žrtava 2, ŠIBENIK, vložek:
49.000,00 Sit, ostalo, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9474
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00019 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/00411/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5308844
Firma: UNIVERZAL trgovsko podjetje

d.o.o. Leskovec pri Krškem
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Veliki Podlog 25, 8273 LE-

SKOVEC PRI KRŠKEM
Osnovni kapital: 4.000,00 Sit
Ustanovitelji: KERIN BRANKO, Veliki

Podlog 25, 8273 LESKOVEC PRI KR-
ŠKEM, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 26. 12. 1989; ROJINA BOŽICA, Gu-
bčeva 1, 8270 KRŠKO, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9475
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00020 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/00417/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AGROSET podjetje za kmetij-
sko proizvodnjo, trgovino na debelo in
drobno Veliko Mraševo 15 d.o.o., Pod-
bočje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Veliko Mraševo 15, 8312
PODBOČJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JUREČIČ MARIJAN, Veli-

ko Mraševo 15, 8312 PODBOČJE, vložek:
2.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9476
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00021 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/00427/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DOLSEN trgovina, posredova-
nje d.o.o. Sevnica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ribniki 14, 8290 SEVNICA
Osnovni kapital: 4.000,00 Sit
Ustanovitelji: SENICA SREČKO, Kladni-

kova 4, 8290 SEVNICA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 1. 1990; DO-
LINŠEK MARTIN, Florjanska 30 a, 8290
SEVNICA, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgo-
varja, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
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sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9477
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00022 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/00441/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FRENKY BOY Turistično šport-
no rekreativni inženiring Piršenbreg p.o.

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Piršenbreg 28 a, 8254 GLO-

BOKO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠULER FRANC, Piršenb-

reg 28 a, 8254 GLOBOKO, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9478
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00023 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/00472/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JAMS podjetje za kmetijsko
proizvodnjo in trgovino na debelo in dro-
bno Prekopa d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prekopa, 8311 KOSTANJEVI-
CA NA KRKI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JORDAN MIHA, Dobrava

8, 8311 KOSTANJEVICA NA KRKI, vložek:
2.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9479
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00024 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/00473/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ZIP SHOP trgovina na debelo
in drobno d.o.o. Kostanjevica na Krki

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica talcev 1, 8311 KOSTA-
NJEVICA NA KRKI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIRC IVAN, Ulica talcev 1,

8311 KOSTANJEVICA NA KRKI, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9480
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00025 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/00494/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ELTE-CONSULT podjetje za ra-
ziskovalno razvojne usluge in inženiring
Brežice p.o.

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Ulica 21. maja 11, 8250 BRE-

ŽICE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠUŠTERIČ VINCENC, Uli-

ca 21. maja 11, 8250 BREŽICE, vložek:
2.000,00 Sit, ostalo, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9481
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00026 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/00536/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5371449
Firma: ABM podjetje za trgovino z ne-

živilskimi in živilskimi izdelki, za gostin-
stvo in turistično posredovanje ter stori-
tve d.o.o. Podbočje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podbočje 64, 8312 PODBO-
ČJE

Osnovni kapital: 2.010,00 Sit
Ustanovitelji: JENŠKOVEC VALENTIN,

Vodenice 13, 8311 KOSTANJEVICA NA
KRKI, vložek: 670,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 18. 1. 1990; JEKE ALEŠ, Veliko
Mraševo 55, 8312 PODBOČJE, vložek:

670,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 1.
1990; STRGAR BRANKO, Podbočje 64,
8312 PODBOČJE, vložek: 670,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9482
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00027 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/00548/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GUP gozdarska in kmetijska
proizvodnja ter prodaja Senovo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šedem 1, 8281 SENOVO
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: GRILC LUDVIK, Šedem 1,

8281 SENOVO, vložek: 700,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 18. 12. 1989; ULČNIK
JOŽE, Zagaj 32, 3256 BISTRICA OB SOT-
LI, vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 12. 1989; PERKO DUŠAN, Dobrova
46, 8281 SENOVO, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9483
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00028 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/00549/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INTER-LI vse za dom in otroka
Brežice d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica bratov Milavcev 99,
8250 BREŽICE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽMAVČIČ LIDIJA, Kidriče-

va 7, 8250 BREŽICE, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1989;
ŽMAVČIČ BRANISLAV, Kidričeva 7, 8250
BREŽICE, vložek: 1.000,00 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-
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ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9484
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00029 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/00563/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JOKER trgovsko in proizvodno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pot na Polšco 76, 8270 KR-
ŠKO

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČERNELČ IVAN, Pot na Po-

lšco 76, 8270 KRŠKO, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12. 1989; ČE-
RNELČ JOŽEFA, Pot na Polšco 76, 8270
KRŠKO, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9485
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00030 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/00595/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PARCOMM podjete za proizvo-
dnjo izdelkov iz lesa in trgovino Krško
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Milke Kerinove 5, 8270 KR-
ŠKO

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIRC ANICA, M. Kerinove

5, 8270 KRŠKO, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 21. 12. 1989; PIRC
JOŽE, M. Kerinove 5, 8270 KRŠKO, vlo-
žek: 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita

pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9486
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00031 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/00604/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EMO elektronski materiali in
oprema Kostanjevica na Krki d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dobe 17, 8311 KOSTANJEVI-
CA NA KRKI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VODOPIVEC MILAN, Dobe

17, 8311 KOSTANJEVICA NA KRKI, vlo-
žek: 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9487
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00032 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/00631/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MASTER INŽENIRING d.o.o.
podjetje za svetovanje, projektiranje, de-
sign in inženiring Krško

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Grunova 16, 8270 KRŠKO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ANŽIČEK IGOR, Grunova

16, 8270 KRŠKO, vložek: 400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 11. 1. 1990; ANŽIČEK
SMILJANA, Grunova 16, 8270 KRŠKO, vlo-
žek: 400,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 1.
1990; JUG STANISLAV, Papirniška 8, 8270
KRŠKO, vložek: 400,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 11. 1. 1990; KOLMAN ANTON, He-
rmanova 12, 8290 SEVNICA, vložek:
400,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 1.
1990; ZORKO STANE, Gubčeva 6, 8270
KRŠKO, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9488
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00033 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/00639/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KOPLAST podjetje za predela-
vo surovin, trgovino in gostinstvo Bre-
stanica, Stolovnik 49, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stolovnik 49, 8280 BRESTA-
NICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VODOPIVC EVALD, Stolo-

vnik 49, 8280 BRESTANICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 1.
1990; VODOPIVC ANTONIJA, Stolovnik 49,
8280 BRESTANICA, vložek: 1.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9489
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00034 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/00681/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TOLMUN podjetje za ribogoj-
ništvo, trgovina, gostinstvo in turizem
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podbočje 33a, 8270 KRŠKO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NAVOJ IVAN, Podbočje 32,

8270 KRŠKO, vložek: 1.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 20. 11. 1989; URBANČ
IVAN, Podbočje 33a, 8270 KRŠKO, vlo-
žek: 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9490
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00035 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/00729/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:
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Firma: PRIMA trgovina na debelo in
drobno d.o.o. Brestanica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta Prvih borcev 39, 8280
BRESTANICA

Osnovni kapital: 202.000,00 Sit
Ustanovitelji: TEODOROVIČ JOŽE, Ce-

sta prvih borcev 39, 8280 BRESTANICA,
vložek: 202.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9491
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00036 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/00743/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BARHA podjetje za proizvod-
njo in trgovino Senovo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prešernova 13, 8281 SENO-
VO

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: TUBEISHAT HALID, Preše-

rnova 13, 8281 SENOVO, vložek: 700,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 3. 1990; TU-
BEISHAT SALIH, Prešernova 13, 8281 SE-
NOVO, vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 15. 3. 1990; ILC JASMIN, Krška vas
33/d, 8262 KRŠKA VAS, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9492
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00037 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/00759/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: STIK podjetje za projektiranje
in izvajanje elektro inštalacij ter servis-
no dejavnost Brežice d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Župančičeva 14, 8250 BRE-
ŽICE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit

Ustanovitelji: TOMŠE STANKO, Župan-
čičeva 13, 8250 BREŽICE, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9493
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00038 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/00787/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MAKRI podjetje za ekonomski,
finančni in strojniški inženiring Dobova
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica bratov Gerjevič 53,
8257 DOBOVA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRIŽANEC MATJAŽ, Ulica

Bratov Gerjovič 53, 8257 DOBOVA, vlo-
žek: 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9494
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00039 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/00792/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HORIZONT Računalništvo, raz-
voj, inženiring, proizvodnja in trgovina
Sevnica d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Glavni trg 25, 8290 SEVNICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HRIBŠEK ZDENKA, Novi

log 21, 1430 HRASTNIK, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 12. 1989; HRI-
BŠEK SREČKO, Novi log 21, 1430 HRAS-
TNIK, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa

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

Sr-9495
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00040 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/00811/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KOL-INŽENIRING Posredova-
nje in zastopanje Krško d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta 4.julija 57, 8270 KR-
ŠKO

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOLARIČ ZLATKO, Cesta

4. julija 57, 8270 KRŠKO, vložek:
2.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9496
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00041 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/00831/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TIN podjetje za trgovino na de-
belo in drobno p.o.

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Milavčeva 44, 8250 BREŽICE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽUGIČ BORIS, Milavčeva

44, 8250 BREŽICE, vložek: 2.000,00 Sit,
ostalo, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9497
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00042 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/00832/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:
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Firma: BIMAR proizvodja in trgovina
Brežice d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rakteljeva 4, 8250 BREŽICE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BIBIČ MARIJA, Rakteljeva

4, 8250 BREŽICE, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9498
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00043 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/00687/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MARO trgovsko podjetje Krško
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sotelsko 8, 8270 KRŠKO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARTINČIČ ROBERT, So-

telsko 8, 8270 KRŠKO, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9499
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00044 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/00727/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DORČ podjetje za izdelavo in
popravilo industrijske opreme, strojev,
orodij, vodnih turbin in gradbene meha-
nizacije Gaberje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gaberje 28, 8257 DOBOVA
Osnovni kapital: 4.130,00 Sit
Ustanovitelji: BLAŽEVIČ ERIH, Gaberje

28, 8257 DOBOVA, vložek: 2.065,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 15. 1. 1990; BLAŽE-
VIČ DAMIR, Gaberje 28, 8257 DOBOVA,
vložek: 2.065,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9500

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00045 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/00851/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LEKO trgovina na debelo in
drobno in proizvodnjo Sevnica d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Glavni trg 25, 8290 SEVNICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LIPAR ROMAN, Boštanj

66, 8294 BOŠTANJ, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 6. 2. 1990; ŽELEZ-
NIK JOŽE, Vrh 20, 8294 BOŠTANJ, vlo-
žek: 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9501

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00046 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/00867/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MAJO BREŽICE podjetje za in-
ženiring, trgovino in proizvodnjo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cerina 3d, 8250 BREŽICE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRESKAR ROMAN, Ceri-

na 3d, 8250 BREŽICE, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9502
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00047 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/00880/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BUKOVINSKI podjetje za trgo-
vino na drobno in debelo Velika Dolina
1/a, Jesenice na Dolenjskem d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Velika Dolina 1/a, 8261 JE-
SENICE NA DOLENJSKEM

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BUKOVINSKI IVAN, Velika

Dolina 1/a, 8261 JESENICE NA DOLE-
NJSKEM, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 20. 3. 1990; BUKOVINSKI
CVETKA, Velika Dolina 1/a, 8261 JESENI-
CE NA DOLENJSKEM, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9503
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00048 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/00881/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RUBIN trgovsko podjetje Se-
novo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mali kamen 1, 8281 SENOVO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOGOVIČ MAKS, Mali ka-

men 1, 8281 SENOVO, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9504
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00049 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/00882/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: STINU podjetje za strojniški in-
ženiring in usluge Krško d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta 4.julija 7, 8270 KRŠKO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CIZEL BOJAN, Cesta 4. ju-

lija 7, 8270 KRŠKO, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9505
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00050 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/00902/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: N & C trgovsko podjetje Krška
vas d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Velike Malence 14 a, 8262
KRŠKA VAS

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NESTIČ RUDOLF, Kidriče-

va 11, 8250 BREŽICE, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9506
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00052 z dne 12. 1.
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:

Firma: MALČEK trgovsko podjetje
Brežice d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Poljanškova 15, 8250 BREŽI-
CE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DURIĆ RADE, Črnogorska

18, ZAGREB, vložek: 1.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 22. 4. 1993; DURIĆ BRAN-
KO, Crnogorska 18, ZAGREB, vložek:
1.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)

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

Sr-9507
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00053 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/00914/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ARKADA podjetje za izobraže-
vanje in trgovino Krško d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hočevarjev trg 9, 8270 KR-
ŠKO

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOS DARKO, Arnovo selo

46, 8253 ARTIČE, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 9. 4. 1990; KNEŽIČ
BOŽIDAR, Vrhje 17, 8258 KAPELE, vlo-
žek: 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9508
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00054 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/00947/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GMP gradbeno montažno pod-
jetje d.o.o. Krško

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kostanjek 31, 8270 KRŠKO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PUC JOŽE, Herzog - Lud-

vig str. 5, 8223 TROSTBERG, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 2.
1990; ŠPILER BOŽIDAR, Grunberger str.
25, 6301 RABENAU, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 1. 2. 1990; BRADA-
ŠEVI BRANIMIR, Log 12, 1430 HRAST-
NIK, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 1. 2. 1990; ŽAJBER MARJAN, Ko-
stanjek 31, 8270 KRŠKO, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma

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

Sr-9509
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00055 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/00953/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TILIA trgovina, proizvodnja in
posredništvo d.o.o. Brežice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kogojeva 7, 8250 BREŽICE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOGOVIČ FRANC, Kidri-

čeva 5, 8250 BREŽICE, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 4. 1990; HE-
RCIGONJA MARKO, Kogojeva 7, 8250
BREŽICE, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9510
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00056 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/00972/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ULTRA COMMERCE Podjetje
za notranjo in zunanjo trgovino d.o.o.
Senovo

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titova 50, 8281 SENOVO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GERŠAK ROMAN, Rosto-

harjeva 48, 8270 KRŠKO, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9511
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00057 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/00974/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EEC nabavno-posredniške in
intelektualno informacijske storitve Kr-
ško d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta krških žrtev 74, 8270
KRŠKO

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HARTMAN BRANKO, Ce-

sta 4. julija 52 a, 8270 KRŠKO, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9512
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00058 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/00987/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TČT trgovina s čistilno tehniko
Cerklje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Župeča vas 56, 8263 CER-
KLJE OB KRKI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: UNETIČ JOŽE, Župeča vas

56, 8263 CERKLJE OB KRKI, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 5.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9513
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00059 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/00992/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SMREKA export-import podjet-
je za proizvodnjo in trgovino Veliki Ob-
rež p.o.

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Veliki Obrež 62, 8257 DOBOVA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SMREKAR MARIJA, Veliki

Obrež 62, 8257 DOBOVA, vložek:
2.000,00 Sit, ostalo, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9514
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00060 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/01007/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PLESNI STUDIO Krško d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Bohoričeva 19, 8270 KRŠKO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VODLAN DUŠAN, Bohori-

čeva 19, 8270 KRŠKO, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9515
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00061 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/01010/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: S.I.P. trgovina, export - import
Krško d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mladinskih delovnih brigad
12, 8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: HRIBAR STANE, Veliki Ga-

ber 64, 8213 VELIKI GABER, vložek:
700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 5.
1990; HRIBAR JOŽE, Brace Hanžeka 2,
9242 KRIŽEVCI, vložek: 700,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 21. 5. 1990; STANOJEVIĆ
SLOBODAN, Kriška vas 5, 1294 VIŠNJA
GORA, vložek: 700,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita

pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9516
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00062 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/01011/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRD trgovsko podjetje Brežice
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Nova vas 58, 8250 BREŽICE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČUPAN DEJAN, IV. Vojvo-

đanska 54, BJELOVAR, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 3. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9517
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00063 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/01014/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: UNIMATIK trgovina, zastopst-
va, posredništvo, igralni aparati Brežice
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kettejeva 10, 8250 BREŽICE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOH VERA, Kettejeva 10,

8250 BREŽICE, vložek: 1.200,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 19. 3. 1990; BOH FRA-
NJO, Kettejeva 10, 8250 BREŽICE, vlo-
žek: 800,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9518
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00064 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/01017/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FERDO trgovina, proizvodnja,
inženiring Senovo d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titova 102, 8281 SENOVO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOŽIČNIK FERDINAND,

Titova 102, 8281 SENOVO, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9519
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00065 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/01019/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HRASTNIK prodaja na debelo
in drobno Krško d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta krških žrtev 58, 8270
KRŠKO

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HRASTNIK DUŠICA, Gub-

čeva 7, 8270 KRŠKO, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9520
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00066 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/01031/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BIRO A arhitektura, projektira-
nje, oprema Brežice d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Župelevec 44, 8258 KAPELE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KARL FILIPČIČ, Milavčeva

8, 8250 BREŽICE, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma

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

Sr-9521
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00067 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/01044/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CETIN podjetje za trgovino na
debelo in drobno ter gostinske storitve
p.o.

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Mostec 46, 8257 DOBOVA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CETIN JOŽE, Mostec 46,

8257 DOBOVA, vložek: 2.000,00 Sit, osta-
lo, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9522
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00068 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/01065/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: METIS trgovina in zastopstva
Bizeljsko d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bizeljska cesta 6, 8259 BIZE-
LJSKO

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAMPIJUT SAŠO, Pišeška

cesta 3, 8259 BIZELJSKO, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9523
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00069 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/01068/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MOBIL podjetje za promet in
turizem d.o.o. Boštanj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolenji Boštanj 26, 8294 BO-
ŠTANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LUBEJ DUŠAN, Dolenji Bo-

štanj 26, 8294 BOŠTANJ, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9524
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00070 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/01071/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EURO POOL AUTODOM podje-
tje za pospeševanje razvoja turizma na
osnovi avtodomov d.o.o. Brežice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bratov Cerjakov 11, 8250
BREŽICE

Osnovni kapital: 359.870,00 Sit
Ustanovitelji: YU-STRIP INŽENIRING

d.o.o. Celje, Dečkova 1a, 3000 CELJE,
vložek: 102.820,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 4. 4. 1990; DO AGROTEHNIKA TOZD
AGROSERVIS, Cesta bratov Cerjakov 11,
8250 BREŽICE, vložek: 104.230,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 4. 4. 1990; BLAŽE-
VIĆ DUBRAVKO, Špansko Rešetarova 4,
ZAGREB, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 4. 4. 1990; NORŠIČ MLADEN,
Milakovičeva 10, SAMOBOR, vložek:
102.820,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9525
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00071 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/01082/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VRHOMA trgovina in obrtne
storitve Šutna d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šutna 30, 8312 PODBOČJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VRHOVŠEK MARKO, Šut-

na 30, 8312 PODBOČJE, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9526
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00072 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/01083/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: STS SPORT šola za smučanje,
tenis in surfanje d.o.o. Krško

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tomšičeva 9, 8270 KRŠKO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VINTAR IVAN, Ulrichstras-

se 11, ILLERTISSEN, ZR NEMČIJA, vlo-
žek: 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9527
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00073 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/01087/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TOYOTA - UMEK podjetje za
trgovino z avtomobili in dodatno opre-
mo Globoko d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Piršembreg 22, 8254 GLOBO-
KO

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: UMEK GERHARD, Pirše-

mbreg 22, 8254 GLOBOKO, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)

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

Sr-9528
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00074 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/01096/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRANSPORT SERVIS cestni
promet Črešnjice d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Črešnjice 32, 8263 CERKLJE
OB KRKI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽIČKAR ANDREJ, Črešnji-

ce 32, 8263 CERKLJE OB KRKI, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9529
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00075 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/01105/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PROTEUS podjetje za organi-
zacijske, turistične in ekonomske storit-
ve d.o.o. Krško

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cankarjeva 1a, 8270 KRŠKO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOLAR JANKO, Cankarje-

va 1a, 8270 KRŠKO, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9530
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00076 z dne 12. 1.

2000 pod št. vložka 1/01120/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MOČILAR kmetijska proizvod-
nja in trgovina na debelo in drobno Ka-
pele d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Župelevec 56, 8258 KAPELE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MOČILAR STJEPAN, Žu-

pelevc 56, 8258 KAPELE, vložek:
2.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9531
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00077 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/01146/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HANY zunanja in notranja trgo-
vina Cerklje ob Krki d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cerklje ob Krki 26 b, 8263
CERKLJE OB KRKI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MILENOVIĆ STANIŠA, Ce-

rklje ob Krki 26 b, 8263 CERKLJE OB
KRKI, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 26. 6. 1990; MILENOVIĆ IGOR, Ce-
rklje ob Krki 26 b, 8263 CERKLJE OB
KRKI, vložek: 1.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9532
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00078 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/01149/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RENEE tekstilno podjetje za
proizvodni in komercialni inženiring p.o.
Brežice

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Brezina 12, 8250 BREŽICE
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Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MEDVEŠEK RENATA,

Brezina 12, 8250 BREŽICE, vložek:
2.000,00 Sit, ostalo, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9533
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00079 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/01156/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ŽIČKAR cestni promet Črešnji-
ce d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Črešnjice 32, 8263 CERKLJE
OB KRKI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽIČKAR JOŽE, Črešnjice

32, 8263 CERKLJE OB KRKI, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 7.
1990; ŽIČKAR MARIJA, Črešnjice 32,
8263 CERKLJE OB KRKI, vložek:
1.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9534
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00080 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/01165/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BOERA gostinstvo in trgovina
Cerklje ob Krki d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cerklje ob Krki 39, 8263 CE-
RKLJE OB KRKI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAČIČ BOGDAN, Cerklje

ob Krki 39, 8263 CERKLJE OB KRKI, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
1. 6. 1990; RAČIČ EDITA, Cerklje ob Krki
39, 8263 CERKLJE OB KRKI, vložek:
1.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9535
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00081 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/01170/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TURBA marketing, inženiring
Sevnica d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Glavni trg 10, 8290 SEVNICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: OLUIČ JANKO, Glavni trg

10, 8290 SEVNICA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 22. 4. 1990; TURBA
KARL, Gewerbestrasse 5, DENKLINGEN,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9536
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00082 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/01171/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: OBZORJE podjetje za notranjo
in zunanjo trgovino Brežice d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pod obzidjem 10 a, 8250
BREŽICE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MEKE DANIJELA, Pod ob-

zidjem 10 a, 8250 BREŽICE, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 6.
1990; MEKE JOŽKO, Pod obzidjem 10 a,
8250 BREŽICE, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9537
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00083 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/01173/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ALTO obrtne storitve in popra-
vila Brvi d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brvi 11, 8263 CERKLJE OB
KRKI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TOMŠE ALBERT, Brvi 11,

8263 CERKLJE OB KRKI, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9538
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00084 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/01174/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SOLZA trgovina Črešnjice
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Črešnjice 32, 8263 CERKLJE
OB KRKI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽIČKAR MARIJA, Črešnji-

ce 32, 8263 CERKLJE OB KRKI, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 7.
1990; ŽIČKAR JOŽE, Črešnjice 32, 8263
CERKLJE OB KRKI, vložek: 1.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9539
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00085 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/01186/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EPIS trgovina in proizvodnja
električnih strojev in aparatov Gazice
d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gazice 2b, 8263 CERKLJE OB
KRKI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: UDOVIČ DARKO, Gazice

2b, 8263 CERKLJE OB KRKI, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 8.
1990; UDOVIČ DARINKA, Gazice 2b, 8263
CERKLJE OB KRKI, vložek: 1.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9540
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00086 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/01195/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5403901
Firma: KLAS kmetijska proizvodnja in

trgovina Veliko Mraševo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Veliko Mraševo 42, 8312

PODBOČJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAJKOVIČ JOŽE, Veliko

Mraševo 42, 8312 PODBOČJE, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9541
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00087 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/01199/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FICHTER podjetje za izobraže-
vanje, gostinstvo in trgovino Brežice p.o.

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Trg dr. Ivana Ribarja 14, 8250

BREŽICE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SMREKAR JOŽE, Vrhje

21, 8258 KAPELE, vložek: 2.000,00 Sit,
ostalo, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9542
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00088 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/01208/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PLEVROTUS trgovina in proiz-
vodnja d.o.o. Senovo

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kvedrova 14, 8281 SENOVO
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: PERC JOŽEF, Titova cesta

77, 8281 SENOVO, vložek: 700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 25. 7. 1990; BAŠKOVIČ
BOGOMIR, Kvedrova 14, 8281 SENOVO,
vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 7. 1990; KOSTANJŠEK MIROSLAV, Ti-
tova cesta 114, 8281 SENOVO, vložek:
700,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9543
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00089 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/01214/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MANA proizvodnja in trgovina
Dečno selo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dečno selo 15, 8253 ARTIČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: OMERZU IVAN, Dečno

selo 15, 8253 ARTIČE, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9544
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00090 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/01229/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: OBRTNIK podjetje za proizvo-
dnjo in trgovino Jesenice p.o.

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Jesenice na Dolenjskem 8a,

8261 JESENICE NA DOLENJSKEM
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOVOSEL JOŽEFA, Jese-

nice na Dolenjskem 8a, 8261 JESENICE
NA DOLENJSKEM, vložek: 2.000,00 Sit,
ostalo, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9545
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00091 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/01231/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MAJA podjetje za turistične
storitve, prevoze, servisiranje in trgovi-
no Brežice d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prešernova 1, 8250 BREŽICE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAGRIČ MARJAN, Prešer-

nova 1, 8250 BREŽICE, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 7. 1990; JAG-
RIČ BREDA, Prešernova 1, 8250 BREŽI-
CE, vložek: 1.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9546
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00092 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/01250/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LIZ izdelovanje unikatnih in
maloserijskih tekstilnih izdelkov Župe-
ča vas d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Župeča vas 2, 8263 CERKLJE
OB KRKI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIHAJLOVIĆ ELIZABETA,

Župeča vas 2, 8263 CERKLJE OB KRKI,
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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9547
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00093 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/01264/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: L & M trgovina na debelo in
drobno Brežice d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zupančičeva 2a, 8250 BRE-
ŽICE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GORAN LEDIĆ, Zupanči-

čeva 2a, 8250 BREŽICE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9548
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00094 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/01297/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NIKA podjetje za trgovino, go-
stinstvo, turizem in... Krško d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dalmatinova 3, 8270 KRŠKO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KARABAŠ BOŠKO, Roz-

manova 34, 8270 KRŠKO, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 1.
1990; ROVAN GORAN, Rozmanova 32,
8270 KRŠKO, vložek: 1.000,00 Sit, ne od-
govarja, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9549
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00095 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/01320/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FORTUNA proizvodno in turi-
stično podjetje Brežice d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica 21. maja 25, 8250 BRE-
ŽICE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ĐORĐEVIĆ GORDANA,

Ulica 21. maja 25, 8250 BREŽICE, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 9.
1990; ĐORĐEVIĆ ZDRAVKO, Ulica
21. maja 25, 8250 BREŽICE, vložek:
1.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9550
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00096 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/01353/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ITK inštrukcije, trgovina Bošta-
nj d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolenji Boštanj 91, 8294 BO-
ŠTANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOZOLE IVAN, Dolenji Bo-

štanj 91, 8294 BOŠTANJ, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9551
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00097 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/01354/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ROCO trgovina in turizem Boš-
tanj d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolenji Boštanj 44 a, 8294
BOŠTANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: COLNER ROMAN, Dolenji

Boštanj 57, 8294 BOŠTANJ, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9552
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00098 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/01374/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RAF posredništva pri nakupu
in prodaji nepremičnin Stara vas d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stara vas 71c, 8259 BIZE-
LJSKO

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAJTERIČ FRANC, Stara

vas 71 c, 8259 BIZELJSKO, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9553
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00099 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/01384/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: OSCAR podjetje za trgovino in
storitve d.o.o. Koprivnica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Koprivnica 10, 8282 KOPRIV-
NICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: OMERZO FRANC, Kopriv-

nica 10, 8282 KOPRIVNICA, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9554
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00100 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/01386/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BTR trgovsko podjetje Zdole
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zdole 54, 8272 ZDOLE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROŽMAN BOJAN, Zdole

54, 8272 ZDOLE, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9555
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00101 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/01400/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ZOON podjetje za vzrejo divja-
čine, trgovino, turizem in gostinstvo
d.o.o. Šentjanž

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mali Cirnik pri Šentjanžu 27,
8297 ŠENTJANŽ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DERSTVENŠEK MARTIN,

Mali Cirnik pri Šentjanžu 27, 8297 ŠENT-
JANŽ, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 9. 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni

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

Sr-9556
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00107 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/01422/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: V & HB Podjetje za uvoz - izvoz,
zastopanje, proizvodnjo, trgovino in in-
ženiring d.o.o. Bizeljsko

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bizeljska cesta 92, 8259 BI-
ZELJSKO

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUNEJ VESNA, Cesta pr-

vih borcev 23, 8280 BRESTANICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 10.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9557
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00108 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/01433/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TAJ-PAN mednarodno trgov-
sko podjetje d.o.o. Leskovec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg borcev 2, 8273 LESKO-
VEC PRI KRŠKEM

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MUSTAR MARJAN ALEŠ,

Trg borcev 2, 8273 LESKOVEC PRI KR-
ŠKEM, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9558
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00109 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/01435/00 vpisalo v

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

Firma: TOPEX podjetje za trgovino,
opremo, proizvodnjo in export-import,
Brežice d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prežihova 17, 8250 BREŽICE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MOLAN JOŽE, Prežihova

17, 8250 BREŽICE, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9559
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00110 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/01440/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SVIT storitve in trgovina d.o.o.
Blanca

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Blanca 63, 8283 BLANCA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLAVŽAR SLAVKO, Blan-

ca 63, 8283 BLANCA, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9560
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00111 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/01444/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GAJ podjetje za trgovino, go-
stinstvo in turizem d.o.o. Bušeča vas

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bušeča vas 17, 8263 CER-
KLJE OB KRKI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKUL VERONIKA, Bušeča

vas 17, 8263 CERKLJE OB KRKI, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 10.
1990; ŠKUL SIMONA, Bušeča vas 17,
8263 CERKLJE OB KRKI, vložek:
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1.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9561
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00112 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/01450/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: B & J trgovina, kooperacija,
export-import Sevnica d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta na Dobravo 45, 8290
SEVNICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BONČINA RAJKO, Log 98,

8294 BOŠTANJ, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 3. 12. 1990; JELER MA-
RČELO, Cesta na Dobravo 45, 8290 SEV-
NICA, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9562
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00113 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/01454/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EMA podjetje za proizvodnjo
in trgovino Rajec d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rajec 15 a, 8261 JESENICE
NA DOLENJSKEM

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DRVENKAR VIKTOR, Ra-

jec 15 a, 8261 JESENICE NA DOLE-
NJSKEM, vložek: 800,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 23. 11. 1990; DRVENKAR EMI-
LIJA, Rajec 15 a, 8261 JESENICE NA DO-
LENJSKEM, vložek: 800,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 23. 11. 1990; DRVEN-
KAR HRVOJE, Rajec 15 a, 8261 JESENI-
CE NA DOLENJSKEM, vložek: 400,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9563

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00114 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/01455/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RABI računovodski biro Krško
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rostoharjeva 15, 8270 KR-
ŠKO

Osnovni kapital: 2.500,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČIČ ZDENKA, Rosto-

harjeva 15, 8270 KRŠKO, vložek:
2.500,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9564

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00115 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/01472/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: WHITE LADY gostinstvo, turi-
zem in hotelirstvo Dolenji Boštanj d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolenji Boštanj 81, 8294 BO-
ŠTANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MERSAD MUŠIČ, Dolenji

Boštanj 81, 8294 BOŠTANJ, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9565
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00116 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/01481/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MIRAT Trgovsko izvozno-uvoz-
no podjetje Krška vas d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Krška vas 64, 8262 KRŠKA
VAS

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: IVŠIČ MIRA, Gregorčičeva

9, 8250 BREŽICE, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9566
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00117 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/01485/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LESTRADE proizvodno trgov-
sko podjetje d.o.o. Blanca

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Blanca, 8283 BLANCA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JUGOTANIN kemična indu-

strija p.o., Hermanova 1, 8290 SEVNICA,
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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9567
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00118 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/01489/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5451132
Firma: WEBER avtobusno prevozništ-

vo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Orešje 13 a, 8290 SEVNICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
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Ustanovitelji: VEBER FANIKA, Orešje
13a, 8290 SEVNICA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 13. 12. 1990; VEBER
IVAN, Orešje 13a, 8290 SEVNICA, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9568
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00119 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/01506/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LINEA podjetje za notranjo in
zunanjo trgovino Krška vas d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Krška vas 12, 8262 KRŠKA
VAS

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAVNIKAR ANTON, Krška

vas 12, 8262 KRŠKA VAS, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9569
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00120 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/01508/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ŠKOFLEK Avtotrgovina Dobo-
va d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vadnalova 6, 8257 DOBOVA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKOFLEK DUŠKO, Vadna-

lova 8, 8257 DOBOVA, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-

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

Sr-9570
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00121 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/01515/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TROPICANA trgovina na debe-
lo in drobno, uvoz-izvoz, marketing, za-
stopstvo, posredništvo d.o.o. Brežice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta prvih borcev 41, 8250
BREŽICE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: AL MATBAI SAADI, Cesta I.

borcev 41, 8250 BREŽICE, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9571
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00122 z dne 13. 1.
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: JUMBO podjetje za trgovino in
storitve d.o.o. Brežice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica 21. maja 9, 8250 BRE-
ŽICE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOSTREVC NATALIJA, Uli-

ca 21. maja 9, 8250 BREŽICE, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 12.
1990; BOŽIČ DARKO, Ulica 21. maja 9,
8250 BREŽICE, vložek: 1.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9572
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00123 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/01535/00 vpisalo v

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

Firma: PRIMOŽ Podjetje za projekti-
ranje in inženiring Brežice d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Borisa Kraigherja 18, 8250
BREŽICE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PINTAR ANTUN, Borisa

Kraigherja 18, 8250 BREŽICE, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9573
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00124 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/01554/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: IN TIME STYRIA logistika in tra-
nsport Sevnica d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prešernova 5, 8290 SEVNICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PUNGERČIČ BERNARD,

Prešernova 5, 8290 SEVNICA, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9574
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00125 z dne 13. 1.
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: BLAJ podjetje za trgovino z me-
šanim blagom Sevnica d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prešernova ulica 3, 8290 SE-
VNICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BLAJ INA, Naselje heroja

Maroka 26, 8290 SEVNICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9575
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00126 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/01562/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TRGOPLAN podjetje za trgovi-
no in vulkanizerstvo Kapele d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kapele 25, 8258 KAPELE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VRBANČIČ ZVONKO, Ka-

pele 25, 8258 KAPELE, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9576
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00127 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/01567/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RIVAL podjetje za finančni in-
ženiring in trgovino d.o.o. Krško

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta krških žrtev 53, 8270
KRŠKO

Osnovni kapital: 9.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČIČ TOMO, Škapi-

nova 11, 3000 CELJE, vložek: 3.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 11. 1990; BU-
KVIČ VLADO, Tumova 8, 4220 ŠKOFJA
VAS, vložek: 3.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 26. 11. 1990; PODLESNIK PAVEL,
Ljubljanska 62, 3000 CELJE, vložek:
3.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave

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

Sr-9577
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00128 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/01572/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KSP podjetje za proizvodnjo,
trgovino in import-export Brežice d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gubčeva 10, 8250 BREŽICE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PERNIŠEK SAMO, Gubče-

va 10, 8250 BREŽICE, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9578
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00129 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/01615/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BLU poslovne storitve Krško
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gubčeva 2, 8270 KRŠKO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LUPŠINA KSENJA, Gubče-

va 2, 8270 KRŠKO, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9579
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00130 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/01618/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BARBIČ zidarstvo, krovstvo in
obrtne storitve Hrastek d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hrastek 5, 8312 PODBOČJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BARBIČ FRANC, Hrastek

št. 5, 8312 PODBOČJE, vložek: 2.000,00
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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9580
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00131 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/01622/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CHIC MANUFAKTURA podjetje
za proizvodnjo in trgovino Brežice d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bizeljska cesta 14, 8250 BRE-
ŽICE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KORDIŠ ANITA (POROČE-

NA PEGAN), Bizeljska cesta 14, 8250 BRE-
ŽICE, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9581
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00132 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/01626/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PATTEN GROUP podjetje za tr-
govino, proizvodnjo in inženiring Pod-
bočje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podbočje 5, 8312 PODBOČ-
JE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BAUER JANEZ, Marjana

Kozine 39, 8000 NOVO MESTO, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
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pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9582
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00133 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/01635/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EVROPA Trgovsko podjetje
d.o.o. Kostanjevica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 27, 8311 KOSTA-
NJEVICA NA KRKI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: UNETIČ IVAN, Ljubljanska

27, 8311 KOSTANJEVICA NA KRKI, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9583
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00134 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/01639/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RADA trgovsko podjetje Seno-
vo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dovško 1, 8281 SENOVO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠOLN RADICA, Dovško 1,

8281 SENOVO, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9584
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00135 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/01643/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: POLES mednarodno trgovsko
podjetje d.o.o. Boštanj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Radna 1, 8294 BOŠTANJ
Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: PONDELAK JANKO, Pod

Vrtačo 19, 8290 SEVNICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 2.
1991; REDENŠEK ALOJZ, Radna 1, 8294
BOŠTANJ, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 15. 2. 1991; PUH JOŽE, Pod
Vrtačo 15, 8290 SEVNICA, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9585
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00136 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/01652/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5466563
Firma: MOJ MALI SVET Potujoča trgo-

vina Sevnica d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Taborniška 15, 8290 SEVNI-

CA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: OSOVNIKAR DANILO, Ta-

borniška 15, 8290 SEVNICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 2.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9586
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00137 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/01681/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ITRIS podjetje za storitve in tr-
govino Krško d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gubčeva 3, 8270 KRŠKO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DVORŠEK STANISLAV,

Gubčeva 3, 8270 KRŠKO, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9587
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00138 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/01689/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TOMIS podjetje za gostinstvo
in grafično dejavnost d.o.o. Koprivnica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Veliki dol 45, 8282 KOPRIV-
NICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TOPLIŠEK KARLI, Veliki dol

45, 8282 KOPRIVNICA PRI BRESTANICI,
vložek: 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9588
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00139 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/01710/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TOM COMPANY mednarodno
trgovsko podjetje d.o.o. Brestanica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Elektrarniška cesta 26, 8280
BRESTANICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MALGAJ TOMISLAV, Elek-

trarniška cesta 26, 8280 BRESTANICA, vlo-
žek: 2.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
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pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9589
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00140 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/01724/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: IZPO & CO. storitve, trgovina,
export-import Sevnica d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kidričeva 10, 8290 SEVNICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POLANC IZTOK, Kidričevo

10, 8290 SEVNICA, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9590
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00141 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/01734/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TILIA-C podjetje za trgovino,
proizvodnjo in storitve d.o.o. Krško

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jevše 1, 8273 LESKOVEC PRI
KRŠKEM

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAKŠE BOŠTJAN, Stude-

nec 48, 8293 STUDENEC, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 12.
1990; TURK ROMAN, Jevše 1, 8273 LE-
SKOVEC PRI KRŠKEM, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9591
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00142 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/01749/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 54922971
Firma: SLOVEN družba z motornimi

vozili in trgovino d.o.o. Krško
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Cesta krških žrtev 11, 8270

KRŠKO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JORDAN MARJAN, Dole-

nja vas 25 a, 8270 KRŠKO, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9592
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00143 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/01761/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: OPREMA-DESIGN trgovsko in
storitveno podjetje d.o.o. Krško

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kremen 29, 8270 KRŠKO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SMONKAR CVETKA, Ce-

lovška 103, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 4.
1991; SMONKAR JOŽICA, Kremen 29,
8270 KRŠKO, vložek: 4.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 4. 4. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9593
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00144 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/01763/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KALINCOMM export-import, tu-
rizem in gostinstvo Obrežje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Obrežje 6, 8261 JESENICE
NA DOLENJSKEM

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KALIN JOŽE, Obrežje 6,

8261 JESENICE NA DOLENJSKEM, vlo-
žek: 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9594
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00145 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/01765/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: UNIMATIS Podjetje za trgovino
na drobno in debelo d.o.o. Brežice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prežihova 12, 8250 BREŽICE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ANDRIČ SLAVKA, Prežiho-

va 12, 8250 BREŽICE, vložek: 800,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 12. 1990; ZORIČ
PETER, Prežihova 12, 8250 BREŽICE, vlo-
žek: 600,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 12. 1990; ŠESTAK LIDIJA, Cesta 14.
divizije 1, 2000 MARIBOR, vložek: 600,00
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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9595
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00146 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/01781/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VITA medicinsko svetovanje in
storitve Sevnica d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Glavni trg 29, 8290 SEVNICA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRADIŠAR CVETO, Glavni

trg 27, 8290 SEVNICA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 5. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 20-21 / 8. 3. 2000 / Stran 1799

Sr-9596
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00147 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/01790/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VALERIJA COMMERCE trgov-
sko in storitveno podjetje d.o.o. Dobova

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Maistrovih borcev 6, 8257 DO-
BOVA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LIPAR STANISLAV, Maist-

rovih borcev 6, 8257 DOBOVA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 5.
1991; LIPAR VALERIJA, Maistrovih borcev
6, 8257 DOBOVA, vložek: 4.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9597
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00148 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/01797/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TTM podjetje za izgradnjo te-
lefonskih mrež, Brežice d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Poljanškova 27, 8250 BREŽI-
CE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČEVIĆ MOMČILO,

Trg mladosti 10, ZAPREŠIČ, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 7.
1990; PUNČEC TOMO, Vezišče 65, NO-
VOSELEC, vložek: 1.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9598
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00149 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/01806/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VITO trgovina na debelo in dro-
bno z živilskimi in neživilskimi proizvodi
d.o.o. Boštanj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Boštanj št. 58/a, 8294 BOŠ-
TANJ

Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: TOMAŽIN JANEZ, Boštanj

št. 58/a, 8294 BOŠTANJ, vložek:
5.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 5.
1991; TOMAŽIN VILMA, Boštanj 58/a,
8294 BOŠTANJ, vložek: 5.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9599
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00150 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/01807/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DOMINO COMPANY izvozno
uvozno podjetje Krško d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta krških žrtev 8, 8270 KR-
ŠKO

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LADISLAV KOMOČAR,

Aškerčeva 10, 8270 KRŠKO, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 6.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9600
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00151 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/01821/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CONTO poslovne storitve in tr-
govina Krško d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta krških žrtev 137, 8270
KRŠKO

Osnovni kapital: 412.800,00 Sit
Ustanovitelji: RAŽENJ-LOPATIČ VIŠNJA,

Stanka Topola 9, SAVSKI MAROF, vložek:
76.400,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 5.

1991; MULEJ JOŽE, Cesta krških žrtev
100, 8270 KRŠKO, vložek: 50.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 31. 5. 1991; HORVA-
TIČ ZVONKO, Veliki Obrež 26, 8257 DO-
BOVA, vložek: 35.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 31. 5. 1991; FLORJANČIČ RAS-
TISLAV, Gozdna pot 2a, 8273 LESKOVEC
PRI KRŠKEM, vložek: 24.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 31. 5. 1991; KRAMAR
ANDREJA, Gubčeva 7, 8270 KRŠKO, vlo-
žek: 15.300,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
13. 5. 1991; GAJSKI MARJANA, Trebež
25, 8253 ARTIČE, vložek: 15.100,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 31. 5. 1991; JAVOR-
NIK MILAN, Cesta 4. julija 64, 8270 KR-
ŠKO, vložek: 14.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 31. 5. 1991; UNETIČ CVETKA, Go-
rica 22, 8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM,
vložek: 12.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 31. 5. 1991; PEČNIK IVAN, Ulica
11. novembra 27, 8273 LESKOVEC PRI
KRŠKEM, vložek: 12.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 31. 5. 1991; STRMŠEK REZI-
KA, Šolska ulica 11, 8270 KRŠKO, vložek:
10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 5.
1991; ŽOKALJ SLAVICA, Krška vas 54,
8262 KRŠKA VAS, vložek: 10.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 31. 5. 1991; BURJA
MARIJA, Zdole 70, 8272 ZDOLE, vložek:
10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 5.
1991; SUŠA MARJANA, Pod obzidjem 1,
8250 BREŽICE, vložek: 10.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 31. 5. 1991; AJLEC ANI-
CA, Kardeljeva cesta 21, 8250 BREŽICE,
vložek: 10.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 31. 5. 1991; BABIČ IRMA, Aškerčeva
2, 8270 KRŠKO, vložek: 10.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 31. 5. 1991; MED-
VED JOŽE, Sovretova 19, 8270 KRŠKO,
vložek: 10.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 31. 5. 1991; ZALOŽNIK RUDI, Gub-
čeva 6, 8270 KRŠKO, vložek: 9.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 5. 1991;
FUKS ŠTEFAN, Artiče 56a, 8253 ARTIČE,
vložek: 9.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
31. 5. 1991; ARH MARIJA, Vrtnarska pot 6
A, 8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 5.
1991; MOLAN ADAM, Spodnji Stari grad
55, 8270 KRŠKO, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 31. 5. 1991; STRLE
BRIGITA, Veniše 57, 8273 LESKOVEC PRI
KRŠKEM, vložek: 7.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 31. 5. 1991; VUČANJK ANA,
Loče 18, 8257 DOBOVA, vložek: 7.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 5. 1991; BO-
GOVIČ METKA, Cesta 4. julija 1, 8270 KR-
ŠKO, vložek: 7.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 31. 5. 1991; PETELINC ZLATKO,
Sela pri Dobovi 92, 8257 DOBOVA, vlo-
žek: 7.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
31. 5. 1991; KINK HERMINA, Cesta 4. jul-
ija 64, 8270 KRŠKO, vložek: 7.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 31. 5. 1991; DRO-
BEŽ DARKO, Cesta 4. julija 136, 8270 KR-
ŠKO, vložek: 7.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 31. 5. 1991; SRŠEN DOROTEJA,
Gubčeva 6, 8270 KRŠKO, vložek:
5.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 5.
1991; GORJUP EMA, Zupančičeva 5,
8270 KRŠKO, vložek: 5.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 31. 5. 1991; PLATINOVŠEK
MARIJA, Cesta 4. julija 59, 8270 KRŠKO,
vložek: 3.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
31. 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9601
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00152 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/01832/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TIKO Podjetje za vzdrževanje
in ključavničarska dela d.o.o. Leskovec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Veliki Podlog 56, 8273 LE-
SKOVEC PRI KRŠKEM

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ARH IVAN, Veliki Podlog

56, 8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9602
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00153 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/01838/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KANJA podjetje za tehnološki
inženiring Raka d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Raka 48, 8274 RAKA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: POINT podjetje za promet-

no tehnološki inženiring d.o.o. Celje, POD-
RUŽNICA KRŠKO, Erjavčeva 2, 8270 KR-
ŠKO, vložek: 1.600,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 15. 6. 1991; AVSEC IGOR, Raka
48, 8274 RAKA, vložek: 6.400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 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 ZFPPod (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
upnik gospodarske družbe v roku 30 dni
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu

RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču.

Sr-9603
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00154 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/01840/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INTEREVROPA Podjetje za pro-
izvodnjo, promet in trgovino Brežice
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zupančičeva 5a, 8250 BRE-
ŽICE

Osnovni kapital: 11.464,17 Sit
Ustanovitelji: PERKOVIĆ STJEPAN, Zu-

pančičeva 5a, 8250 BREŽICE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 7.
1991; JURIĆ ZVONKO, Pfaffengasse 1,
PASSAU, vložek: 3.464,17 Sit, ne odgova-
rja, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9604
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00155 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/01858/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TERNA podjetje za trgovino na
debelo in drobno Krško d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta 4. julija 62b, 8270 KR-
ŠKO

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIHELIN ROMAN, Cesta

4. julija 62b, 8270 KRŠKO, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9605
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00156 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/01908/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ŽELEZNINA LIPA podjetje za
trgovino na debelo in drobno d.o.o. Kr-
melj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Krmelj 20, 8296 KRMELJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOVŠAK MARTIN, Krmelj

20, 8296 KRMELJ, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9606
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00157 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/01941/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BEGUŠ Podjetje za protipožar-
ne sisteme Brežice d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Linhartova 8, 8250 BREŽICE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BEGUŠ MIRKO, Pod brdo

37, 5220 TOLMIN, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9607
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00158 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/01970/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TROS uovz - izvoz, trgovina,
pridelovanje gob, poljedelstvo in prevo-
zništvo Krško d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sremiška 3, 8270 KRŠKO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRUŠLIN ROLAND, Sre-

miška 3, 8270 KRŠKO, vložek: 4.080,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 9. 1991; KRU-
ŠLIN APOLONIJA, Stara vas 68, 8259 BI-
ZELJSKO, vložek: 3.920,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 25. 9. 1991.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 20-21 / 8. 3. 2000 / Stran 1801

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

Sr-9608
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00159 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/01974/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SOF-ING podjetje za finančni
inžiniring, notranjo in zunanjo trgovino
Mokrice d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mokrice, 8261 JESENICE NA
DOLENJSKEM

Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: ANTIČEVIĆ SOFIJA, Prole-

tarskih brigada 43, ZAGREB, vložek:
5.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 10.
1991; BASARIĆ SRĐAN, Proleterskih bri-
gada 43, ZAGREB, vložek: 5.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 12. 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9609
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00160 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/01975/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: R-LINE Prevozno in turistično
podjetje d.o.o. Krško

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta krških žrtev 80, 8270
KRŠKO

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PACEK JANI, Gubčeva 6,

8270 KRŠKO, vložek: 4.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 7. 11. 1991; KERIN ALO-
JZ, Veliki Podlog 33, 8270 KRŠKO, vlo-
žek: 4.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma

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

Sr-9610
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00161 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/01980/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MAXITRADE trgovina, export,
import, Jesenice d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jesenice na Dolenjskem 11,
8261 JESENICE NA DOLENJSKEM

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MADUNA ZVONKO, Bosa-

nski odvojak bb, BOROVO NASELJE, vlo-
žek: 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9611
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00162 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/01989/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ALPINA Trgovina, špedicija, tu-
rizem d.o.o. Dobova

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Selska 21, 8257 DOBOVA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLANINC ZORAN, I.G. Ko-

vačiča 13, ZAGREB, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9612
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00163 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/01991/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HEKOS podjetje za kmetijstvo
in trgovino Sromlje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sromlje 58, 8256 SROMLJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BAN LADISLAV, Sromlje

58, 8256 SROMLJE, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9613
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00164 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/01997/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: UNIVERZAL podjetje za obde-
lavo kovin in proizvodnjo hidravličnih in-
stalacij Mihalovec d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mihalovec 69b, 8250 BREŽI-
CE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: UNIVERZAL podjetje za ob-

radu metala i proizvodnju hidrauličnih insta-
lacija, p.o., Medarska 67, ZAGREB, vlo-
žek: 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9614
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00165 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/02000/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BARZOI notranja in zunanja tr-
govina d.o.o. Brežice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zidarska 1, 8250 BREŽICE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BARZOI podjetje za notra-

njo in zunanjo trgovino p.o., Horvatinova
Poljana 9, ZAGREB, 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-
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gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9615
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00166 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/02010/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MM marketing in trgovina
d.o.o. Krško

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kidričeva 11, 8270 KRŠKO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUKOVIČIČ MILOŠ, Kidri-

čeva 11, 8270 KRŠKO, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9616
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00167 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/02011/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SUPRA podjetje za notranjo in
zunanjo trgovino Brežice d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cankarjeva ulica 6, 8250
BREŽICE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: OGOREVC SONJA, Can-

karjeva ulica 6, 8250 BREŽICE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9617
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00168 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/02014/00 vpisalo v

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

Firma: CMS Podjetje za kemično-me-
hanični servis Dobova d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica 15. junija 23, 8257 DO-
BOVA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VAR-TEHNIK Podjetje za te-

hnologijo, nadzor, preiskovanje in kontrolo
varjenja p.o., Valjavčeva 13, ZAGREB, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 10. 1991; I.M.E.E. Podjetje za indust-
rijski marketing v energiji in ekologiji p.o.,
Froudeova 9, ZAGREB, vložek: 4.000,00
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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9618
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00169 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/02025/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VECTRA Podjetje za trgovino,
gostinstvo, špedicijo in proizvodnjo ter
izdajanje video zapisov d.o.o. Brežice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Staneta Rozmana 29, 8250
BREŽICE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: UREK MARJAN, Staneta

Rozmana 29, 8250 BREŽICE, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9619
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00170 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/02038/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AGROSTEEL podjetje za proiz-
vodnjo in trgovino Podvinje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podvinje 6/a, 8258 KAPELE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JUG STANKO, Bevkova 7,

8250 BREŽICE, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 23. 12. 1991; KOS SRE-
ČKO, Černetova pot 1, 8250 BREŽICE,
vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9620
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00171 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/02065/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KUSTEC trgovsko podjetje Bre-
žice d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Čolnarska pot 40, 8250 BRE-
ŽICE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUSTEC DAVOR, Siget 6,

ZAGREB, vložek: 2.700,00 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 2. 11. 1993; KUSTEC DUNJA,
Alagovićeva 48, ZAGREB, vložek:
2.650,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 11.
1993; KUSTEC TIHOMIR, Alagovićeva 48,
ZAGREB, vložek: 2.650,00 Sit, ne odgova-
rja, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9621
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00172 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/02071/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: M & V Trgovsko podjetje na
veliko in malo d.o.o. Krmelj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Krmelj 88, 8296 KRMELJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARTINČIČ JANEZ, Gove-

ji dol 14, 8296 KRMELJ, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 12. 1991; VR-
ŠEC MARTIN, Krmelj 88, 8296 KRMELJ,
vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
27. 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9622
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00173 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/02072/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SEBASTIAN proizvodnja, trgo-
vina in gostinstvo Brežice d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gornji Lenart 37, 8250 BRE-
ŽICE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIMPOLŠEK SILVO, Gornji

Lenart 37, 8250 BREŽICE, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9623
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00174 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/02077/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: STP splošno trgovsko podjetje
Dobova d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica bratov Gerjevičev 48,
8257 DOBOVA

Osnovni kapital: 5.981.617,80 Sit
Ustanovitelji: KRALJIĆ NADA, Zagreba-

čka 6, ŠENKOVEC, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 12. 10. 1991; STRO-
JOPROMET - ZAGREB servis, trgovina i do-
rada robe d.o.o., Zagrebaška 6, ZAGREB,
vložek: 5.973.617,80 Sit, ne odgovarja,
vstop: 26. 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave

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

Sr-9624
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00175 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/02087/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TOR trgovsko uvozno-izvozno
podjetje d.o.o. Krško

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rostoharjeva 8, 8270 KRŠKO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠVAB IZTOK, Rostoharje-

va 8, 8270 KRŠKO, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9625
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00176 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/02094/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5581036
Firma: LANA trgovsko podjetje Krško

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Gubčeva 1, 8270 KRŠKO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠVAB BOGDAN ANDREJ,

Gubčeva 1, 8270 KRŠKO, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9626
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00177 z dne 14. 1.
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: EUROTRADE Podjetje za pos-
lovne storitve d.o.o. Kapele

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Slogonsko 34, 8258 KAPELE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAURI T. SUUTARKYLA,

Helsinki, HELSINKI FINSKA, vložek:
3.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 10.
1991; DR. ŠUTO KRUNOSLAV, Slogonsko
34, 8258 KAPELE, vložek: 3.600,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 29. 10. 1991; GUS-
ZAK DAVOR, Vinogradska 27, ZAGREB,
vložek: 400,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 10. 1991; ZRINJANIN JOSIP, Martiće-
va 61, ZAGREB, vložek: 400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 29. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9627
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00178 z dne 14. 1.
2000 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: KLA-MA Trgovsko podjetje Ore-
šje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Orešje 28, 8259 BIZELJSKO
Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLA-MA poduzeće za pro-

met robom na veliko i malo s p.o., Krste
Ivekovića b.b., KLANJEC, vložek:
10.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9628
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00179 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/02146/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: OGOREVC trgovsko, turistično
in proizvodno podjetje Krška vas d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Krška vas 23, 8262 KRŠKA
VAS

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: OGOREVC MARTIN, ST.,

Krška vas 23, 8262 KRŠKA VAS, vložek:
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4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 10.
1991; OGOREVC MARTIN, ML., Krška vas
23, 8262 KRŠKA VAS, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9629
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00180 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/02157/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GRADBENIK Gradbeno in kro-
vsko podjetje Krško d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Spodnje Dule, 8270 KRŠKO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LUKAVICA OMO, Spodnje

Dule, 8270 KRŠKO, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9630
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00181 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/02168/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RETELJ usnjena galanterija in
trgovina Brežice d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta prvih borcev 15, 8250
BREŽICE

Osnovni kapital: 9.000,00 Sit
Ustanovitelji: RETELJ MARIJAN, Župe-

ča vas 15, 8263 CERKLJE OB KRKI, vlo-
žek: 3.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 12. 1991; RETELJ STANISLAVA, Žu-
peča vas 15, 8263 CERKLJE OB KRKI,
vložek: 3.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 12. 1991; RETELJ MOJCA, Župeča
vas 15, 8263 CERKLJE OB KRKI, vložek:
3.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)

izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9631
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00182 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/02177/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SMREČNIK podjetje za proiz-
vodnjo in trgovino Boštanj d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Boštanj 12, 8294 BOŠTANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SMREČNIK HERMAN, Bo-

štanj 12, 8294 BOŠTANJ, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9632
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00183 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/02186/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5570123
Firma: LUPŠINA trgovina in storitve

d.o.o. Bizeljsko
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Vinarska cesta n.h., 8259 BI-

ZELJSKO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LUPŠINA ŽIVKO, Vinarska

cesta n.h., 8259 BIZELJSKO, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9633
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00184 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/02188/00 vpisalo v

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

Firma: WOTT gostinsko podjetje Bre-
žice d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kidričeva 9, 8250 BREŽICE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VERŠEC VLADKO, Pišeč-

ka 44, 8259 BIZELJSKO, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9634
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00185 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/02232/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ŠPREHT trgovina in storitve
d.o.o. Zdole

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zdole 29/b, 8272 ZDOLE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: OMERZEL PAVLA, Zdole

29b, 8272 ZDOLE, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9635
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00186 z dne 14. 1.
2000 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:

Firma: KOMBI TAXI storitveno podjet-
je d.o.o. Leskovec pri Krškem

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mladinskih delovnih brigad
27, 8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽVAR MARJAN, Ul. Mladi-

nskih del. brigad 27, 8273 LESKOVEC PRI
KRŠKEM, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 31. 3. 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9636
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00187 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/02243/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VEFRA Trgovsko podjetje Do-
bova d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gaberje 50, 8257 DOBOVA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VEBLE FRANC, Gaberje

50, 8257 DOBOVA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 28. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9637
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00188 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/02264/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ARMES proizvodnja, trgovina
in storitve Armeško d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Armeško 37, 8280 BRESTA-
NICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MEŠIČEK VIDA, Armeško

37, 8280 BRESTANICA, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9638
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00189 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/02278/00 vpisalo v

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

Firma: TKI COMMERCE Trgovina,
uvoz-izvoz, gostinstvo in turizem Globo-
ko d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Globoko 50a, 8254 GLOBO-
KO

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRANJČIČ VINKO, Globo-

ko 50a, 8254 GLOBOKO, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9639
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00190 z dne 14. 1.
2000 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: ROYAL TRADE Proizvodnja in
trgovina Sevnica d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Glavni trg 34, 8290 SEVNICA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RABIČ ROMEO, Glavni trg

34, 8290 SEVNICA, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9640
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00191 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/02286/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KREATOR proizvodnja tekstila
in trgovina d.o.o. Krško

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Spodnji Stari grad 28, 8270
KRŠKO

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: CEROVŠEK SILVO, Spod-

nji Stari grad 28, 8270 KRŠKO, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 2.

1992; STREL DRAGICA, Spodnji Stari grad
28, 8270 KRŠKO, vložek: 4.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9641
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00192 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/02300/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TPG podjetje za trgovino na
debelo in drobno Dobova d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mihalovec 3e, 8257 DOBOVA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VOLOVEC SLAVICA, Tom-

šičeva 1, 8250 BREŽICE, vložek: 8.000,00
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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9642
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00193 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/02303/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: JELENIČ trgovsko, gostinsko
in proizvodno podjetje Kostanjevica
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Globočice 11, 8311 KOSTA-
NJEVICA NA KRKI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JELENIČ MARJAN, Globo-

čice 11, 8311 KOSTANJEVICA NA KRKI,
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 od-
stavka 32. člena ZFPPod (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
upnik gospodarske družbe v roku 30 dni
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
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RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču.

Sr-9643
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00194 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/02308/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KARLO Trgovsko podjetje Kr-
ško d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bohoričeva 13, 8270 KRŠKO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DERŽIČ DRAGO, Bohori-

čeva 13, 8270 KRŠKO, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9644
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00195 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/02310/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MOBIC trgovsko podjetje Boš-
tanj d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolenji Boštanj 20, 8294 BO-
ŠTANJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠEŠKO TOMAŽ, Ribniki

63, 8290 SEVNICA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 10. 2. 1992; JELER
MARČELO, Cesta na Dobravo 45, 8290
SEVNICA, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9645
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00196 z dne 14. 1.
2000 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: RO-MA trgovsko in proizvodno
podjetje Brežice d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg Ivana Ribarja 17, 8250
BREŽICE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKVARČ MIHAEL, Ilirska 1,

8257 DOBOVA, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9646
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00197 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/02327/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GRADNJA Gradbeno, proizvo-
dno in trgovsko podjetje d.o.o. Lesko-
vec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Nemška vas 5, 8273 LESKO-
VEC PRI KRŠKEM

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: IVAN RADIČ, Nemška vas

5, 8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9647
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00198 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/02339/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LJUBICA trgovina, gostinstvo
in turizem Rigonce d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rigonce 28, 8257 DOBOVA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PROSELC BRANKO, Rigo-

nce 28, 8257 DOBOVA, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa

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

Sr-9648
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00199 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/02343/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CMD storitve in promet d.o.o.
Artiče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dečno selo 65, 8253 ARTIČE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: CERJAK MARTIN DARKO,

Dečno selo 65, 8253 ARTIČE, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9649
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00200 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/02362/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MAJOLKA mednarodno trgov-
sko podjetje d.o.o. Leskovec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brege 22, 8273 LESKOVEC
PRI KRŠKEM

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOGOLIN MIHAEL, Brege

22, 8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9650
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00201 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/02370/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: M.A.M. podjetje za zunanjo in
notranjo trgovino, proizvodnjo in sveto-
vanje Čatež ob Savi d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Topliška cesta 13, 8251 ČA-
TEŽ OB SAVI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BUDIČ ROMAN, Topliška

cesta 13, 8251 ČATEŽ OB SAVI, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 2.
1990; BUDIČ DRAGICA, Topliška cesta 13,
8251 ČATEŽ OB SAVI, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9651
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00202 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/02405/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5480639
Firma: ANDOR-MAKO TRADE proizvo-

dno trgovsko podjetje d.o.o. Brežice
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Cesta bratov Cerjakov 42,

8250 BREŽICE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RADANOVIČ TOMAŽ, Do-

lenji Boštanj 143, 8294 BOŠTANJ, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 11.
1991; MALUS DAMIR, Planinska cesta 30,
8290 SEVNICA, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 9. 4. 1993; MAGLICA AN-
TON, Klanec 19 c, 6240 KOZINA, vložek:
4.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9652
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00203 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/02410/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PRIMAŠPED podjetje za med-
narodno špedicijo d.o.o. Brežice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta prvih borcev 9, 8250
BREŽICE

Osnovni kapital: 400.000,00 Sit
Ustanovitelji: TUNA notranja in zunanja

trgovina d.o.o., Cesta VII. Korpusa 17,
1000 LJUBLJANA, vložek: 200.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992; MERCOI-
MEX d.o.o., Ferrarska 12, 6000 KOPER,
vložek: 200.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9653
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00204 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/02411/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EMONAŠPED podjetje za med-
narodno špedicijo in transport blaga
d.o.o. Brežice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta prvih borcev 9, 8250
BREŽICE

Osnovni kapital: 400.000,00 Sit
Ustanovitelji: TUNA d.o.o. Ljubljana, Ce-

sta VII. Korpusa 17, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 200.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 4. 1992; MERCOIMEX d.o.o. Koper, Fe-
rrarska 12, 6000 KOPER, vložek:
200.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9654
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00205 z dne 14. 1.
2000 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: CEFEX notranja in zunanja tr-
govina d.o.o. Brežice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta prvih borcev 9, 8250
BREŽICE

Osnovni kapital: 400.000,00 Sit
Ustanovitelji: TUNA d.o.o., Cesta VII. Ko-

rpusa 17, 1000 LJUBLJANA, vložek:
200.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992; MERCOIMEX d.o.o., Ferrarska 12,
6000 KOPER, vložek: 200.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9655
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00206 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/02413/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BERGEX podjetje za notranjo
in zunanjo trgovino d.o.o. Brežice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta prvih borcev 9, 8250
BREŽICE

Osnovni kapital: 400.000,00 Sit
Ustanovitelji: CEF-ING podjetje za carin-

sko ekonomsko finančni inženiring in nude-
nje finančno računovodskih uslug d.d., Ce-
sta prvih borcev 11, 8250 BREŽICE, vlo-
žek: 200.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 5. 1992; SOFT-ING - PODJETJE ZA
OPRAVLJANJE SOFTVERSKEGA inženirin-
ga, notranjo in zunanjo trgovino ter zastopa-
nje tujih firm d.d., Cesta prvih borcev 11,
8250 BREŽICE, vložek: 200.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 14. 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9656
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00207 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/02414/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AVDIO-VIDEO SRPČIČ izdelava
in popravilo ter trgovina z avdiovizuelni-
mi sredstvi Cerklje ob Krki d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cerklje ob Krki 2, 8263 CER-
KLJE OB KRKI

Osnovni kapital: 12.000,00 Sit
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Ustanovitelji: JANEZ SRPČIČ, Cerklje ob
Krki 2, 8263 CERKLJE OB KRKI, vložek:
12.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9657
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00212 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/02423/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: T-D proizvodnja in trgovina
d.o.o. Sevnica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ledina 40, 8290 SEVNICA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRŽAN DUŠAN, Ledina 40,

8290 SEVNICA, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 25. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9658
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00213 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/02426/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: METALIJA proizvodno in trgov-
sko podjetje Obrežje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Obrežje 9, 8261 JESENICE
NA DOLENJSKEM

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRUŽEK DARKO, Obrežje

9, 8261 JESENICE NA DOLENJSKEM, vlo-
žek: 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9659
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00214 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/02435/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DARMEX čebelarsko proizvod-
na dejavnost d.o.o. Sevnica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ribniki 22, 8290 SEVNICA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAGORC FRANC, Kvedro-

va 32, 8290 SEVNICA, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9660
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00215 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/02467/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MAGMA podjetje za proizvod-
njo, storitve, trgovino, uvoz - izvoz d.o.o.
Brežice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rozmanova 33, 8250 BREŽI-
CE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MATICA IVAN, Rozmanova

33, 8250 BREŽICE, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9661
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00216 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/02475/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: APRIL trgovina in proizvodnja
Krško d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zdolska 17, 8270 KRŠKO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit

Ustanovitelji: LILEG SANDRA, Zdolska
17, 8270 KRŠKO, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9662
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00217 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/02478/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SALEX zunanja in notranja tr-
govina, špedicija in proizvodnja d.o.o.
Blanca

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Blanca 22, 8283 BLANCA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽVAR SILVA, Blanca 22,

8283 BLANCA, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9663
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00218 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/02484/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ATLATRANS poslovne storitve
d.o.o. Krško

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gubčeva 9, 8270 KRŠKO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠALAMON IVAN, Gubčeva

9, 8270 KRŠKO, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe 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-9664
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00219 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/02486/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TOMASEB Trgovina, podjetje
za proizvodnjo, gostinstvo, zastopanje
posredovanje ter storitev d.o.o. Mrtvice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mrtvice 48, 8273 LESKOVEC
PRI KRŠKEM

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GREGORŠANEC ANTON,

Mrtvice 48, 8273 LESKOVEC PRI KR-
ŠKEM, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 1. 4. 1992; GREGORŠANEC MARI-
JA, Mrtvice 48, 8273 LESKOVEC PRI KR-
ŠKEM, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9665
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00220 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/02507/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VODAN podjetje za zunajo in
notranjo trgovino, Brežice d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica 21. maja 25, 8250 BRE-
ŽICE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DJORDJEVIĆ GORDANA,

Ulica 21. maja 25, 8250 BREŽICE, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9666
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00221 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/02532/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MLC trgovina, turizem in inže-
niring Krško d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta 4. julija 62a, 8270 KR-
ŠKO

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LILEG MARJANA, Cesta

4. julija 62a, 8270 KRŠKO, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9667
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00222 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/02540/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ROK podjetje za trgovino, uvoz,
izvoz in kmetijsko proizvodnjo d.o.o. Pe-
čice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pečice 20, 3257 PODSREDA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GERMŠEK DUŠAN, Peči-

ce 20, 3257 PODSREDA, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9668
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00223 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/02546/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5629551
Firma: TERMOINVEST storitveno pod-

jetje d.o.o. Brežice
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Slomškova 11, 8250 BREŽI-

CE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JOŽEF JOŽE, Slomškova

11, 8250 BREŽICE, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9669
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00224 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/02557/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PEGAZ turizem, gostinstvo, tr-
govina Brežice d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta prvih borcev 39, 8250
BREŽICE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BAN - MRKOCI URSZULA,

Ulica 32. divizije 34, ZAGREB, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 3.
1992; MRKOCI ZLATKO, Ulica 32. divizije
34, ZAGREB, vložek: 4.000,00 Sit, ne od-
govarja, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9670
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00225 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/02559/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5628091
Firma: IPPON podjetje za inženiring,

proizvodnjo, promet in organizacijo
d.o.o. Brežice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica Veljka Vlahoviča 4, 8250
BREŽICE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RADIŠIĆ SLOBODAN, Uli-

ca Josipa Prekrila 6, ZAGREB - R HRVA-
ŠKA, vložek: 7.200,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 6. 4. 1992; ČEKEREVAC PETAR,
Ulica Veljka Vlahovića 4, 6250 BREŽICE,
vložek: 800,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
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navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9671
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00226 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/02566/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BAZ mednarodno trgovsko
podjetje d.o.o. Krško

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pleterje 46, 8270 KRŠKO
Osnovni kapital: 700.000,00 Sit
Ustanovitelji: BEUC ZDENKA, Pleterje

46, 8270 KRŠKO, vložek: 350.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 29. 6. 1992; BAN
FRANCI, Pleterje 46, 8270 KRŠKO, vlo-
žek: 350.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9672
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00227 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/02568/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LOMA podjetje za trgovino in
storitve d.o.o. Krško

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Smednik 11, 8270 KRŠKO
Osnovni kapital: 1.586.994,20 Sit
Ustanovitelji: TOMAŽIN ALOJZ, Smed-

nik 11, 8274 RAKA PRI KRŠKEM, vložek:
1.586.994,20 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9673
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00228 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/02571/00 vpisalo v

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

Firma: MOTIV proizvodno in trgovsko
podjetje Pišece d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pišece 66 a, 8255 PIŠECE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAGRIČ DUŠAN, Pišece

66a, 8255 PIŠECE, vložek: 100.000,00
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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9674
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00229 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/02584/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BALOH gradbeništvo in trgovi-
na Sevnica d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Naselje heroja Maroka 17,
8290 SEVNICA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BALOH POLDE, Žirovnica

12, 4274 ŽIROVNICA, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 8. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9675
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00230 z dne 17. 1.
2000 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: DD trgovsko-proizvodno pod-
jetje d.o.o. Brežice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cundrovec 5 a, 8250 BREŽI-
CE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKALER DEJAN, Cundro-

vec 5a, 8250 BREŽICE, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 3. 1992; ŠKA-
LER DUŠAN, Cundrovec 5 a, 8250 BREŽI-
CE, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9676
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00231 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/02587/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SKINDER usluge v cestnem
prometu Kostanjevica na Krki d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gorjupova 10 a, 8311 KOS-
TANJEVICA NA KRKI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: CVELBAR JOŽE, Gorjupo-

va 10 a, 8311 KOSTANJEVICA NA KRKI,
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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9677
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00232 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/02590/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INTER-LES TRADE poslovne
storitve in trgovina d.o.o. Bizeljsko

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pišeška cesta 2, 8259 BIZE-
LJSKO

Osnovni kapital: 8.368,00 Sit
Ustanovitelji: HAJRIĆ GORAN, Gornji

Čemehovec 32, KRALJEVEC NA SOTLI,
vložek: 4.184,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
8. 4. 1992; BOGOVIČ MLADEN, Kraljevec
na Sotli 25, KRALJEVEC NA SOTLI, vložek:
4.184,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
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sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9678
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00233 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/02623/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HIPOS podjetje za športno-re-
krativne aktivnosti, gostinstvo, turizem,
trgovino d.o.o. Hotel Grad Mokrice Ra-
jec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rajec 4, 8261 JESENICE NA
DOLENJSKEM

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠOLMAN JOSIP, Cesta

bratov Cerjakov 32, 8250 BREŽICE, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 2. 1992; KOMLENAC VLADIMIR, Si-
beliusova 3, ZAGREB, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9679
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00234 z dne 17. 1.
2000 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: S - LINE Podjetje za proizvod-
njo, trgovanje, inženiring in storitve Kr-
ško d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta 4. julija 52, 8270 KR-
ŠKO

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SOTOŠEK ANGELA, Ce-

sta 4. julija 52, 8270 KRŠKO, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9680
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00235 z dne 17. 1.

2000 pod št. vložka 1/02647/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SZABO export - import Sevni-
ca d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Naselje heroja Maroka 17,
8290 SEVNICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SZABO ZORAN, Dinarska

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

Sr-9681
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00236 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/02658/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PLATA gradbeno ključavničar-
stvo d.o.o. Krško

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sovretova ulica 41/a, 8270
KRŠKO

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLANINC IVAN, Sovretova

ulica 41/a, 8270 KRŠKO, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
16. 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9682
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00237 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/02664/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5679630
Firma: “ M “ AIR INTERNATIONAL le-

talski inženiring d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Finžgarjeva 9, 8250 BREŽICE
Osnovni kapital: 112.200,00 Sit
Ustanovitelji: BURJAN MARTIN, Ulica

Veljka Vlahoviča 4, 8250 BREŽICE, vložek:

112.200,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9683
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00238 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/02704/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5664861
Firma: HIŠA trgovsko in proizvodno

podjetje d.o.o. Krško
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Sremiška 3, 8270 KRŠKO
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRUŠLIN ROLAND, Sre-

miška 3, 8270 KRŠKO, vložek:
100.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9684
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00239 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/02705/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5766494
Firma: PORTO-UP Turizem in trgovina

Brestanica d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Na Dorcu 10, 8280 BRESTA-

NICA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠERBEC MILOJKA, Na Do-

rcu 10, 8280 BRESTANICA, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
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sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9685
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00240 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/02718/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5679737
Firma: TONOS za trgovino, gostinst-

vo, zastopanje in storitve d.o.o. Lesko-
vec pri Krškem

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica Staneta Žagarja 10,
8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČ OSKAR, Cesta

4. julija 57, 8270 KRŠKO, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3.
1992; MIRT ANTON, Ulica Staneta Žagarja
10, 8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
30. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9686
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00241 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/02747/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: OPUS podjetje za proizvodnjo,
storitve, trgovino na debelo in drobno,
uvoz - izvoz d.o.o. Krška vas

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Krška vas 3, 8262 KRŠKA VAS
Osnovni kapital: 102.000,00 Sit
Ustanovitelji: RODIĆ - STUPALO ŠTEFI-

CA, Samoborska 22, ZAGREB, vložek:
34.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 9.
1992; STUPALO DAMIR, Koledinečka 3,
ZAGREB, vložek: 34.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 28. 9. 1992; PUH MIROSLAV,
Čepinski put 1, ZAGREB, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9688
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00242 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/02751/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SALDO podjetje za nudenje fi-
nančno-računovodskih uslug d.o.o. Bre-
žice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gubčeva 10 a, 8250 BREŽI-
CE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BERGEX podjetje za notra-

njo in zunanjo trgovino d.o.o., Cesta prvih
borcev 09, 8250 BREŽICE, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 11.
1992; CEFEX notranja in zunanja trgovina
d.o.o., Cesta prvih borcev 09, 8250 BRE-
ŽICE, vložek: 50.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9690
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00243 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/02758/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: UNISET trgovsko podjetje Glo-
boko d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Globoko 70 c, 8254 GLOBO-
KO

Osnovni kapital: 453.499,00 Sit
Ustanovitelji: AMBRUŠ BOGDAN, Glo-

boko 70 c, 8254 GLOBOKO, vložek:
453.499,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9692
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00244 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/02781/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LUNA TRADE trgovsko in tran-
sportno podjetje d.o.o. Brežice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg dr. Ivana Ribarja 14, 8250
BREŽICE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BELAN DRAGUTIN, Mirka

Deanovića 13, ZAGREB, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9694
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00245 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/02793/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: METALGRAD PLASTIKA podje-
tje za proizvodnjo, trgovino, uvoz-izvoz
in raziskovalno-razvojno delo d.o.o. Je-
senice na Dolenjskem

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jesenice na Dolenjskem,
8261 JESENICE NA DOLENJSKEM

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: TUTUNOVIĆ ŽELJKO, Go-

ranci 61, ZAGREB - HRVAŠKA, vložek:
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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9696
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00246 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/02796/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DATOS proizvodnja, trgovina
in gostinstvo Dobova d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sela 91 a, 8257 DOBOVA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETELINC DARKO, Sela

91 a, 8257 DOBOVA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 3. 1992; ČO-
VRAN TOMICA, Sela 91, 8257 DOBOVA,
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vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 3. 1992; ČOVRAN SLAVICA, Sela 91,
8257 DOBOVA, vložek: 2.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9698
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00247 z dne 17. 1.
2000 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:

Matična številka: 5704731
Firma: CIRNIK trgovina, gostinstvo in

kmetijska proizvodnja Veliki Cirnik d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Veliki Cirnik 25, 8297 ŠENT-

JANŽ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: REMAR ZDRAVKO, Veliki

Cirnik 25, 8297 ŠENTJANŽ, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 4.
1992; REMAR METODA, Veliki Cirnik 25,
8297 ŠENTJANŽ, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9700
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00248 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/02808/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FORTES proizvodnja in trgovi-
na Brežice d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prvih borcev 16, 8250 BREŽI-
CE

Osnovni kapital: 120.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽAGAR MILAN, Pod obzid-

jem 8, 8250 BREŽICE, vložek:
120.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa

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

Sr-9702
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00249 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/02809/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VUMI trgovsko in servisno pod-
jetje Dobova d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica 15. aprila 5, 8257 DO-
BOVA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: VUKOVIČ MIRKO, Ulica

15. aprila 5, 8257 DOBOVA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 11.
1992; VUKOVIČ MIROSLAV, Ulica 15. apri-
la 5, 8257 DOBOVA, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9704
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00250 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/02817/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BOŽIČ instalacije in trgovina
Boštanj d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Log 82, 8294 BOŠTANJ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOŽIČ KAREL, Log 82,

8294 BOŠTANJ, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9706
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00251 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/02823/00 vpisalo v

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

Firma: AVTOHAN Trgovsko podjetje
d.o.o. Boštanj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Log 88, 8294 BOŠTANJ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: HANAČEK IGOR, Drožanje

14b, 8290 SEVNICA, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9708
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00252 z dne 17. 1.
2000 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: STREL COMMERCE proizvod-
nja in trgovina Globoko d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Globoko 74, 8254 GLOBOKO
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: STRGAR JOŽE, Globoko

74, 8254 GLOBOKO, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9710
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00253 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/02858/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TGO proizvodnja trgovsko-go-
stinske opreme Bizeljsko d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Orešje 48 a, 8259 BIZELJSKO
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: T.G. Podjetje za notranjo in

zunanjo trgovino, gostinstvo, turizem in sto-
ritve d.o.o., Naselak 1, ZAGREB, vložek:
33.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 12.
1992; HLUPIĆ IVAN, Ulica Ljudevita Posav-
skog 13, VELIKA GORICA, vložek:
34.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 12.
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1992; MINICH IVAN, Jurišičeva 24, ZAG-
REB, vložek: 33.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9712
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00254 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/02860/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AMULET proizvodnja in trgovi-
na Krško d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kajuhova 14, 8270 KRŠKO
Osnovni kapital: 104.000,00 Sit
Ustanovitelji: BERNARDIČ PRIMOŽ, Ka-

juhova 14, 8270 KRŠKO, vložek:
104.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9714
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00255 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/02872/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RODEX podjetje za izvoz in
uvoz ter marketing Studenec d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gornje Orle 9a, 8293 STUDE-
NEC

Osnovni kapital: 118.664,90 Sit
Ustanovitelji: RIVEC ROMAN, Gornje

Orle 9a, 8293 STUDENEC, vložek:
118.664,90 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita

pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9716
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00256 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/02885/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EPEXIM podjetje za notranjo
in zunanjo trgovino Brežice d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bevkova 3, 8250 BREŽICE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIPP EDUARD, Šenova 15,

ZAGREB, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 29. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9718
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00257 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/02891/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DELFIN trgovina na debelo in
drobno d.o.o. Krško

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zdolska 18 a, 8270 KRŠKO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠPOLER BOJANKA, Zdol-

ska 18 a, 8270 KRŠKO, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9720
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00258 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/02892/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VIMOS Proizvodno podjetje Kr-
ško d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta 4. julija 62 a, 8270 KR-
ŠKO

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: STERLE VIKTOR, Cesta

4. julija 62a, 8270 KRŠKO, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 1.
1993; ŠRIBAR MARJAN, Cesta 4. julija 52,
8270 KRŠKO, vložek: 50.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9722
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00259 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/02893/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: STELLA Trgovsko in intelektu-
alno podjetje d.o.o. Brežice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jurčičeva 1a, 8250 BREŽICE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRANJC DAMIJANA, Jur-

čičeva 1a, 8250 BREŽICE, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9724
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2000/00260 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/02894/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NANA Trgovsko in intelektua-
lno podjetje d.o.o. Brežice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jurčičeva 1 a, 8250 BREŽICE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRANJC NADA, Jurčičeva

1a, 8250 BREŽICE, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
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podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9726

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00261 z dne 17. 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:

Matična številka: 5714478
Firma: LOTOS podjetje za upravljanje

stanovanjskih hiš d.o.o. Brežice
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Trg izgnancev 14, 8250 BRE-

ŽICE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEČNIK MATJAŽ, Kidriče-

va 1, 8250 BREŽICE, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9728

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00262 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/02937/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VISAD proizvodnja in trgovina
Nemška vas d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Nemška vas 1, 8273 LESKO-
VEC PRI KRŠKEM

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽAREN JANEZ, Nemška

vas 1, 8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM, vlo-
žek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
4. 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9730

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00263 z dne 17. 1.

2000 pod št. vložka 1/02942/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SONEX trgovska, proizvodna
in storitvena dejavnost d.o.o. Sevnica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmarska 15, 8290 SEVNICA
Osnovni kapital: 104.734,00 Sit
Ustanovitelji: TAJNIKAR BRANKO, Šma-

rska 15, 8290 SEVNICA, vložek:
104.734,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9732

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00264 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/02953/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GTT za trgovino, špedicijo in
transport d.o.o. Leskovec pri Krškem

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gorica 4, 8273 LESKOVEC
PRI KRŠKEM

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: GMAJNIČ TONE, ST., Go-

rica 4, 8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM,
vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 2. 12. 1992; GMAJNIČ TONE, ML.,
Gorica 4, 8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM,
vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 2. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9734

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00265 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/02957/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: RADCOMMERCE podjetje za
zunanjo in notranjo trgovino d.o.o. Bre-
žice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica Borisa Kraigherja 2,
8250 BREŽICE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: RUDAR MIHAELA, Ulica

Borisa Kraigherja 2, 8250 BREŽICE, vlo-
žek: 100.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9736

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00266 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/02985/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: LUCIA DESIGN grafično obli-
kovanje Sevnica d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Planinska cesta 3, 8290 SEV-
NICA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIRT SILVESTER, Florjan-

ska ulica 71, 8290 SEVNICA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 11.
1992; SENICA MILAN, Pod Vrtačo 18,
8290 SEVNICA, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9738

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00267 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/02993/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GROBOVŠEK trgovina, uvoz-iz-
voz, gostinske storitve d.o.o. Krško

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolenja vas 19, 8270 KRŠKO
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: GROBOVŠEK BOJAN, Do-

lenja vas 19, 8270 KRŠKO, vložek:
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100.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9740

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00268 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/03000/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MAŠA uvoz-izvoz, marketing
Šentjanž d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šentjanž 20/b, 8297 ŠENT-
JANŽ

Osnovni kapital: 109.865,70 Sit
Ustanovitelji: REPOVŽ MARIJA, Šentja-

nž 20/b, 8297 ŠENTJANŽ, vložek:
109.865,70 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9741

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00269 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/03018/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: K S K podjetje za proizvodnjo,
servis in prodajo Obrežje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Obrežje 9 c, 8261 JESENICE
NA DOLENJSKEM

Osnovni kapital: 2.115.000,00 Sit
Ustanovitelji: KMEZIĆ BRANKO, Obrež-

je 9c, 8261 JESENICE NA DOLENJSKEM,
vložek: 2.115.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni

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

Sr-9742

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00270 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/03043/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5739969
Firma: ILIRIA INTERNATIONAL trgovi-

na in proizvodnja Brežice d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Stiplovškova 10, 8250 BRE-

ŽICE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKRELJI ŠABAN, Stiplo-

škova 10, 8250 BREŽICE, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9744

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00271 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/03052/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MIKROTEHNIKA proizvodno-tr-
govsko podjetje Jesenice na Dole-
njskem d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Slovenska vas 239, 8261 JE-
SENICE NA DOLENJSKEM

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BERIĆ ZDRAVKO, Jezde-

vačka 50, ZAGREB, vložek: 40.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 11. 2. 1993; ĐURIĆ
EDITA, Plitvička 5, SISAK, vložek:
10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 2.
1993; BERIĆ MARIO, Siget 18c, ZAGREB,
vložek: 20.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 11. 2. 1993; PRIJIĆ MILAN, M. Vrhov-
ca 9, KARLOVAC, vložek: 10.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 11. 2. 1993; PRIJIĆ
BISERKA, M. Vrhovca 9, KARLOVAC, vlo-
žek: 10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
11. 2. 1993; ĐURIĆ PETAR, Plitvička 5,
SISAK, vložek: 10.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9747

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00273 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03071/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EUROSHOP trgovsko in storit-
veno podjetje d.o.o. Krško

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Strmeckijeva 17, 8270 KR-
ŠKO

Osnovni kapital: 115.200,00 Sit
Ustanovitelji: BAHČ IGOR, Stermackije-

va 17, 8270 KRŠKO, vložek: 57.600,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 3. 1993; KOS
ANTON, Erjavčeva n.h., 8270 KRŠKO, vlo-
žek: 57.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9749

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00274 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03080/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: OMELO trgovina in storitve
d.o.o. Križ

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Križ 17, 8295 TRŽIŠČE
Osnovni kapital: 422.820,00 Sit
Ustanovitelji: PERNOVŠEK STANKO,

Naselje heroja Maroka 11, 8290 SEVNICA,
vložek: 422.820,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
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delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9751

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00275 z dne 18. 1.
2000 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: SUZY cestni promet Župeča
vas d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Župeča vas 17, 8263 CER-
KLJE OB KRKI

Osnovni kapital: 700.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKULJ STANISLAV, Župe-

ča vas 17, 8263 CERKLJE OB KRKI, vlo-
žek: 700.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
5. 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9753

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00276 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03101/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KAPLER trgovina in gradbena
mehanizacija Ravni d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ravni 17, 8273 LESKOVEC
PRI KRŠKEM

Osnovni kapital: 1.200.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAPLER JOŽE, Ravni 17,

8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM, vložek:
1.200.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9755

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00277 z dne 18. 1.
2000 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:

Firma: BERTRANS podjetje za med-
narodno špedicijo in transport blaga
d.o.o. Brežice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta prvih borcev 9, 8250
BREŽICE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRIMLES podjetje za not-

ranjo in zunanjo trgovino d.o.o., Ferrarska
12, 6000 KOPER, vložek: 50.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 4. 11. 1992; BER-
GEX podjetje za notranjo in zunanjo trgovi-
no d.o.o., Cesta prvih borcev 9, 8250 BRE-
ŽICE, vložek: 50.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9756

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00278 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03112/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CONNTAX podjetje za proizvo-
dnjo, trgovino in zastopstva d.o.o. Stu-
denec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brezovo 6, 8293 STUDENEC
Osnovni kapital: 132.000,00 Sit
Ustanovitelji: CEROVŠEK IGOR, Kerši-

čeva 48, 1420 TRBOVLJE, vložek:
132.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9758

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00279 z dne 18. 1.

2000 pod št. vložka 1/03118/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: NEJC podjetje za trgovino in
storitve d.o.o. Globoko

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Globoko 10c, 8254 GLOBO-
KO

Osnovni kapital: 127.000,00 Sit
Ustanovitelji: KENE FRANC, Globoko

10c, 8254 GLOBOKO, vložek:
127.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9760

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00280 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03148/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5744563
Firma: HIRAM gradbeni inženiring -

operativa, izvoz-uvoz, Jesenice na Dole-
njskem d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jesenice 27 a, 8261 JESENI-
CE NA DOLENJSKEM

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ĐURĐEVIĆ NENAD, Koza-

rčeva 13, ZAGREB - R HRVAŠKA, vložek:
10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 1.
1993; ĐURĐEVIĆ DRAGOMIR, Kozarčeva
13, ZAGREB - R HRVAŠKA, vložek:
90.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9762

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00281 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03151/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
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iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MESOVITA TRADE trgovsko
podjetje Brežice d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg izgnancev 14, 8250 BRE-
ŽICE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRLICA FRANJO, Ulica Jo-

sipa Kosića 16, ZAPREŠIČ, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9764

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00282 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03159/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BERŠPED podjetje za medna-
rodno špedicijo in transport blaga d.o.o.
Brežice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta prvih borcev 9, 8250
BREŽICE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRIM LES d.o.o., Ferrar-

ska 12, 6000 KOPER, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 11. 1992; BE-
RGEX d.o.o., Cesta prvih borcev 9, 8250
BREŽICE, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgo-
varja, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9766

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00283 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03188/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5765358
Firma: KREATOR podjetje za proizvo-

dnjo, trgovino in storitve d.o.o. Sevnica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg svobode 13, 8290 SEVNI-
CA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOŠIR ŠTEFAN, Trg svo-

bode 13, 8290 SEVNICA, vložek:
100.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9768

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00284 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: ABO trgovina in storitve d.o.o.
Krško

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pleterje 2, 8270 KRŠKO
Osnovni kapital: 103.000,00 Sit
Ustanovitelji: OMERZEL BRANIMIR, Ple-

terje 2, 8270 KRŠKO, vložek: 103.000,00
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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9770

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00285 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03256/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TBS trgovsko proizvodno in
storitveno podjetje d.o.o. Koprivnica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mali Kamen 32, 8282 KOPRI-
VNICA

Osnovni kapital: 102.600,00 Sit
Ustanovitelji: BRLJAVAC SONJA, Mali

Kamen 32, 8282 KOPRIVNICA, vložek:
102.600,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9772

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00286 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: CARTA poslovne storitve d.o.o.
Krško

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Erjavčeva 7, 8270 KRŠKO
Osnovni kapital: 125.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLANJŠČEK KSENIJA, Er-

javčeva 7, 8270 KRŠKO, vložek:
125.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9774

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00287 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: LUKEŽ trgovsko podjetje Bre-
žice d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prešernova 17, 8250 BREŽI-
CE

Osnovni kapital: 680.000,00 Sit
Ustanovitelji: LUKEŽ ALEKSANDER,

Prešernova 17, 8250 BREŽICE, vložek:
680.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 20-21 / 8. 3. 2000 / Stran 1819

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

Sr-9776

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00288 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03306/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TURBO-ZG trgovsko podjetje
Jesenice na Dolenjskem d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Industrijska cona 239 b, 8261
JESENICE NA DOLENJSKEM

Osnovni kapital: 136.000,00 Sit
Ustanovitelji: TURBO - ZG d.o.o. za not-

ranjo in zunanjo trgovino, Vrbaničeva 50,
ZAGREB, vložek: 136.000,00 Sit, ne od-
govarja, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9778

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00289 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03319/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TOMTEST podjetje za proizvo-
dnjo, trgovino in storitve d.o.o. Raka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cirje 14, 8274 RAKA
Osnovni kapital: 126.000,00 Sit
Ustanovitelji: TOMAŽIN JOŽE, Cirje 14,

8274 RAKA, vložek: 126.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9780

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00290 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03332/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: OŠINA prevozništvo in trgovi-
na Brežice d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ob potoku 17, 8250 BREŽICE
Osnovni kapital: 208.900,00 Sit
Ustanovitelji: OŠINA JOSIP, Ob potoku

17, 8250 BREŽICE, vložek: 208.900,00
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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9782

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00291 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03338/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ČOP trgovina, zastopanje in
storitve d.o.o. Brežice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zupančičeva 7, 8250 BREŽI-
CE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČOP VESNA, Zupančičeva

7, 8250 BREŽICE, vložek: 100.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9784

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00292 z dne 18. 1.
2000 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: JANCOM gradbeništvo in trgo-
vina Sevnica d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Grič 5, 8290 SEVNICA
Osnovni kapital: 315.826,50 Sit
Ustanovitelji: ZEMLJAK JANKO, Grič 5,

8290 SEVNICA, vložek: 315.829,50 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9786

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00293 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03350/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INELA inženiring in proizvod-
nja elektronike in avtomatike d.o.o. Le-
skovec pri Krškem

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Anke Salmič 70, 8273 LESKO-
VEC PRI KRŠKEM

Osnovni kapital: 133.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAMNIK JOŽE, Anke Sal-

mič 70, 8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM,
vložek: 133.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9787

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00294 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03365/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CIT podjetje za inženiring in
vzdrževanje energetskih naprav d.o.o.
Krško

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kvedrova 9, 8270 KRŠKO
Osnovni kapital: 100.100,00 Sit
Ustanovitelji: PERGER ALOJZIJA, Oste-

nk 30a, 1420 TRBOVLJE, vložek:
28.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 10.
1992; KOVAČEVIČ EMIL, M. Krleže 23,
KARLOVAC, vložek: 14.300,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 28. 10. 1992; KATUNAR
BISERKA, Tičarnica 1/a, KARLOVAC, vlo-
žek: 14.300,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 10. 1992; BUKVIĆ BOŠKO, M. Krleže
29, KARLOVAC, vložek: 14.300,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 28. 10. 1992; VIŠNJIČ
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NENAD, M. Krleže 8, KARLOVAC, vložek:
14.300,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 10.
1992; ŠKORIČ PERICA, Luščič 43a, KAR-
LOVAC, vložek: 14.300,00 Sit, ne odgova-
rja, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9789

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00295 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03366/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MAHER podjetje za proizvod-
njo in trgovino Krško d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gubčeva 9, 8270 KRŠKO
Osnovni kapital: 130.800,00 Sit
Ustanovitelji: NADJ ZVONIMIR, Gubče-

va 9, 8270 KRŠKO, vložek: 65.400,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 1. 6. 1993; TOMAŽIN
SLAVICA, Smernik 11, 8274 RAKA, vložek:
65.400,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9792

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00296 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03393/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ZO-GO trgovsko podjetje Jese-
nice na Dolenjskem d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jesenice 11 a, 8261 JESENI-
CE NA DOLENJSKEM

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZORIĆ DRAGICA, Ulica

Slavka Kolara 23, VELIKA GORICA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 4.
1993; ZORIĆ MILORAD, Ulica Slavka Ko-
lara 23, VELIKA GORICA, vložek:

50.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9794

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00297 z dne 18. 1.
2000 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:

Matična številka: 5800633
Firma: OROMIX proizvodnja in trgovi-

na Sevnica d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Orehovo 43, 8290 SEVNICA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: RADIŠEK PAVEL, Orehovo

43, 8290 SEVNICA, vložek: 50.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 26. 5. 1993; RADI-
ŠEK PETER, Orehovo 43, 8290 SEVNICA,
vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9797

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00298 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03414/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FLUID Trgovsko podjetje d.o.o.
Krško

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta krških žrtev 8, 8270 KR-
ŠKO

Osnovni kapital: 120.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOMOČAR EVGEN, Cesta

krških žrtev 8, 8270 KRŠKO, vložek:
60.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 6.
1993; ZUPANČIČ ROBERT, Tovarniška 5,
8270 KRŠKO, vložek: 60.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9800

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00299 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03418/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HAMER CONSULTING d.o.o.
Slovenska vas, Brežice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GC, Slovenska vas, 8261 JE-
SENICE NA DOLENJSKEM

Osnovni kapital: 5.078.000,00 Sit
Ustanovitelji: HAMER d.o.o., Zvonarska

1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.604.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 9. 1991; ŽVIPELJ ALEKSANDRA, Kri-
vec 95, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.629.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 6. 1991; BAN VIDA, Zdole 58, 8270
KRŠKO, vložek: 845.000,00 Sit, ne odgo-
varja, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9803

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00300 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03436/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BALON BELA GORCA podjetje
za proizvodnjo in trgovino Bizeljsko
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pišečka cesta 2, 8259 BIZE-
LJSKO

Osnovni kapital: 319.022,00 Sit
Ustanovitelji: BALON BRANKO, Pišečka

cesta 2, 8259 BIZELJSKO, vložek:
159.511,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 4.
1993; BALON BERNARD, Pišečka cesta
2, 8259 BIZELJSKO, vložek: 159.511,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9806

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00301 z dne 18. 1.
2000 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: LINCO Servis in trgovina d.o.o.
Krško

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stermeckijeva 4, 8270 KR-
ŠKO

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAVLIN TOMAŽ, Sterme-

ckijeva 4, 8270 KRŠKO, vložek:
100.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9810

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00302 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03460/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: L B podjetje za storitve in trgo-
vino Senovo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta 3. julija 12, 8281 SE-
NOVO

Osnovni kapital: 150.000,00 Sit
Ustanovitelji: LOKOVŠEK BOJAN, Ce-

sta 3. julija 12, 8281 SENOVO, vložek:
75.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 6.
1993; LOKOVŠEK BETKA, Cesta 3. julija
12, 8281 SENOVO, vložek: 75.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-

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

Sr-9813

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00303 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: AGROSLOGA COMERC proiz-
vodnja in trgovina Kapele d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Slogonsko 25, 8258 KAPELE
Osnovni kapital: 105.000,00 Sit
Ustanovitelji: RADANOVIČ ROMAN, Slo-

gonsko 25, 8258 KAPELE, vložek:
35.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 2.
1993; MIVC MAKS, Industrijska 16, 2342
RUŠE, vložek: 35.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 22. 2. 1993; DURMIŠI REDŽEP,
Ulica XXVI 3, SKOPJE, vložek: 35.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9816

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00304 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03486/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PARTNER za zastopanje in po-
sredovanje zavarovanj d.o.o. Krško

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta 4. julija 57, 8270 KR-
ŠKO

Osnovni kapital: 350.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČ OSKAR, Cesta

4. julija 57, 8270 KRŠKO, vložek:
175.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 6. 1993; KOVAČ IZTOK, Cesta 4. julija
57, 8270 KRŠKO, vložek: 175.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9819

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00305 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03501/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AVTOMETAL trgovina in storit-
ve d.o.o. Krško

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dalmatinova 8, 8270 KRŠKO
Osnovni kapital: 105.210,00 Sit
Ustanovitelji: BOHORČ JOŽE, Presladol

62, 8280 BRESTANICA, vložek:
105.210,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
16. 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9822

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00306 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03503/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KOMO avtopralnica in trgovina
Brežice d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lenartova pot 41, 8250 BRE-
ŽICE

Osnovni kapital: 192.000,00 Sit
Ustanovitelji: JEZDIMIROVIČ MILAN, Le-

nartova pot 41, 8250 BREŽICE, vložek:
192.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9825

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00307 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03530/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:



Stran 1822 / Št. 20-21 / 8. 3. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Firma: KARANTANIJA agencija za na-
črtovanje, organiziranje in vodenje Raka
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Raka 101, 8274 RAKA
Osnovni kapital: 115.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLETERSKI ROMAN, Uli-

ca Tončke Čečeve 12, 8270 KRŠKO, vlo-
žek: 115.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9828

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00308 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03534/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ZPS COMMERCE trgovsko
podjetje, Krško d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta 4. julija 50, 8270 KR-
ŠKO

Osnovni kapital: 125.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLANINC MATJAŽ, Pleter-

je 24, 8270 KRŠKO, vložek: 41.666,66
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 7. 1993; ZAK-
ŠEK STANISLAV, Volovnik 2, 8270 KR-
ŠKO, vložek: 41.666,67 Sit, ne odgovarja,
vstop: 8. 7. 1993; ŠALAMON MARJAN,
Orehovo 8, 8290 SEVNICA, vložek:
41.666,67 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9831

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00309 z dne 18. 1.
2000 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: JURKAS COMMERCE storitve
in trgovina Dobova d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica bratov Gerjevič 1, 8257
DOBOVA

Osnovni kapital: 185.000,00 Sit
Ustanovitelji: JURKAS MARJAN, Ulica

bratov Gerjevič 1, 8257 DOBOVA, vložek:
185.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9834

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00310 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03582/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KLET Gostinstvo in trgovina
d.o.o. Tržišče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Malkovec 11, 8295 TRŽIŠČE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOTAR MARJAN, Spodnje

Vodale 3, 8295 TRŽIŠČE, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9837

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00311 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03613/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DACO COMERCE prevozne sto-
ritve in posredništvo d.o.o. Brežice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dvorce 3, 8250 BREŽICE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: DURIĆ DRAŽEN, Brdoveč-

ka 25, ZAPREŠIĆ, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9840

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00312 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03626/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MAKRAS izvozno in uvozno
podjetje Jesenice na Dolenjskem d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GC 239 a, Slovenska vas,
8261 JESENICE NA DOLENJSKEM

Osnovni kapital: 21.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAJHER G.m.b.H. export-

import, Munzgrabenstr. 10, GRAZ, vložek:
16.800,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 5.
1991; MAHER IVAN, Mišičeva 3 a, ZAG-
REB, vložek: 2.100,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 6. 1. 1994; MAJHER VESNA, Miši-
čeva 3 a, ZAGREB, vložek: 2.100,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9843

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00313 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03667/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VARIANTA 3 trgovsko in storit-
veno podjetje d.o.o. Sevnica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hermanova ulica 11, 8290
SEVNICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRHEN JOSIP, Hermano-

va ulica 11, 8290 SEVNICA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 2.
1994; VIDMAR ROBERT, Prvomajska 49,
8290 SEVNICA, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 22. 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
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izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9846

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00314 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03675/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GRAFOPRINT proizvodnja, tr-
govina in grafične storitve d.o.o. Krško

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta krških žrtev 141, 8270
KRŠKO

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOLAR JANKO, Cankarje-

va 1a, 8270 KRŠKO, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9849

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00315 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03685/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: INTERPETROL trgovsko podje-
tje Brežice d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prežihova 9, 8250 BREŽICE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽIŽIĆ MARKO, Draga Ger-

vaisa 10, ZAGREB, vložek: 50.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 6. 1993; ŠTIMAC
ANTUN, Draga Gervaisa 10, ZAGREB, vlo-
žek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9852

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00316 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03687/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5748933
Firma: MONITA trgovina in storitve

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Obrtna ulica 1, 8250 BREŽI-

CE
Osnovni kapital: 144.000,00 Sit
Ustanovitelji: JERAJ VLADIMIR, Bistrica

ob Sotli 12, 3256 BISTRICA OB SOTLI,
vložek: 144.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9855

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00317 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/02519/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5618843
Firma: AVTO HIŠA servis, trgovina,

proizvodnja, zastopstva d.o.o. Brežice
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ulica bratov Cerjakov 11,

8250 BREŽICE
Osnovni kapital: 110.000,00 Sit
Ustanovitelji: AVTOSERVIS servis, trgo-

vina, proizvodnja d.o.o. Brežice, Ulica Bra-
tov Cerjakov 11, 8250 BREŽICE, vložek:
110.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9859

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00318 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/01038/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DIMNIKARSTVO BREŽICE p.o.
Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Prešernova 9 a, 8250 BREŽI-

CE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DIMNIKARSTVO LJUBLJA-

NA p.o., Linhartova 62 a, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 2.000,00 Sit, ostalo, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9863

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00319 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/00770/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ABK kmetijska proizvodnja in
trgovina d.o.o. Arnovo selo

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Arnovo selo 34, 8253 ARTIČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: AGRARIA BREŽICE - TOK

KOOPERACIJA, Pod obzidjem 39, 8250
BREŽICE, vložek: 1.100,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 12. 12. 1989; KORŠIČ JOŽE-
FA, Arnovo selo 34, 8253 ARTIČE, vložek:
100,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 12.
1989; KORŠIČ TONI, Arnovo Selo 34,
8253 ARTIČE, vložek: 800,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 12. 12. 1989; BIOSTAN-
DARD E 92 d.o.o., Medno 59, 1000 LJUB-
LJANA - ŠENTVID, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9866

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00320 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/01048/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:



Stran 1824 / Št. 20-21 / 8. 3. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Firma: GLOBE TRADE uvoz-izvoz in tr-
govina Krško d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta 4. julija 64, 8270 KR-
ŠKO

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HRASTNIK BOŽO, Cesta

4. julija 64, 8270 KRŠKO, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9869

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00321 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/01822/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5501245
Firma: ACEF Podjetje za finančne na-

ložbe d.o.o. Čatež ob Savi
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Topliška cesta 34, 8251 ČA-

TEŽ OB SAVI
Osnovni kapital: 20.000,00 Sit
Ustanovitelji: AGRARIACVETJE proizvo-

dnja in trgovina p.o., Čatež ob Savi, 8251
ČATEŽ OB SAVI, vložek: 20.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9872

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00322 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/02580/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BAN COMPANY gradbeno pod-
jetje d.o.o. Krško

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pleterje 46, 8270 KRŠKO
Osnovni kapital: 250.000,00 Sit

Ustanovitelji: BAN FRANCI, Pleterje 46,
8270 KRŠKO, vložek: 250.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9875

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00323 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/00402/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TERMO GRADING podjetje za
proizvodnjo, inženiring, projektiranje in
trgovino Jesenice na Dolenjskem p.o.

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Jesenice na Dolenjskem 9 c,

8261 JESENICE NA DOLENJSKEM
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLJAIĆ MILAN, Jandra Či-

pora 13 a, PETRINJA, vložek: 2.000,00
Sit, ostalo, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9878

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00324 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/00693/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MIT-MARKETING ENGINEERI-
NG TREND Kompleksne marketinške us-
luge Sevnica d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kozjanska ulica 6, 8290 SEV-
NICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit

Sr-9881

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00325 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/00693/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MIT-MARKETING ENGINEERI-
NG TREND Kompleksne marketinške us-
luge Sevnica d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kozjanska ulica 6, 8290 SEV-
NICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KORAČ MARKO, Kozjan-

ska ulica 6, 8290 SEVNICA, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9894

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00331 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/00519/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5443008
Firma: JUKIČPRO d.d. produkcija in

promocije Brežice
Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Cesta prvih borcev 9, 8250

BREŽICE
Osnovni kapital: 1.010.200,00 Sit
Ustanovitelji: JUKIČ VELJKO, Trg Dr. Iva-

na Ribarja 8a, 8250 BREŽICE, vložek:
1.010.200,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9896

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00332 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/02538/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5684030
Firma: PROMOTOR INTERNATIONAL

medijska produkcija, marketing in inže-
niring d.d. Brežice

Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Cesta prvih borcev 9, 8250

BREŽICE



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 20-21 / 8. 3. 2000 / Stran 1825

Osnovni kapital: 55.000,00 Sit
Ustanovitelji: JUKIČ VELJKO, Trg dr. Iva-

na Ribarja 8a, 8250 BREŽICE, vložek:
55.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9897

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00357 z dne 15. 2.
2000 pod št. vložka 1/00628/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: HONEYPLANT podjetje za pro-
izvodnjo čebeljih izdelkov, organizacijo,
posredništvo, trgovino Tržišče d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržišče 46, 8295 TRŽIŠČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLANTARIČ MILOŠ, Trži-

šče 46, 8295 TRŽIŠČE, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 12. 1989;
PLANTARIČ STANISLAV, Tržišče 46, 8295
TRŽIŠČE, 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 regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9898

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00358 z dne 15. 2.
2000 pod št. vložka 1/00855/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BVB trgovsko podjetje Brežice
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pleteršnikova 3, 8250 BREŽI-
CE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BAUMKIRHER BOGOMIR,

Pleteršnikova 3, 8250 BREŽICE, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 2.
1990; BAUMKIRHER VERA, Pleteršnikova
3, 8250 BREŽICE, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9899

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00359 z dne 15. 2.
2000 pod št. vložka 1/01202/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MAH T poslovne storitve in st-
rojna industrija Cerklje ob Krki d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cerklje ob Krki 72, 8263 CE-
RKLJE OB KRKI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HORŽEN TADEJ, Cerklje

ob Krki 72, 8263 CERKLJE OB KRKI, vlo-
žek: 2.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9900

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00360 z dne 15. 2.
2000 pod št. vložka 1/01911/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5528526
Firma: BRIN podjetje za predelavo

lesa Gabrje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Gabrje 9, 8296 KRMELJ
Osnovni kapital: 10.500,00 Sit
Ustanovitelji: TOK GOZDARSTVO SEV-

NICA, Savska cesta 24, 8290 SEVNICA,
vložek: 4.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
30. 9. 1991; GUŠTIN JOŽE, Naselje hero-
ja Maroka 7, 8290 SEVNICA, vložek:
900,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 9.
1991; ZAKŠEK SLAVKO, Naselje heroja
Maroka 9, 8290 SEVNICA, vložek: 900,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 9. 1991; POD-
PADEC BRANKO, Gabrje 9a, 8296 KRME-
LJ, vložek: 900,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 30. 9. 1991; PETROV ZVONE, Mest-

ne njive 10, 8000 NOVO MESTO, vložek:
900,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 9.
1991; PERKO DUŠAN, Dobrava 46, 8281
SENOVO, vložek: 900,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 30. 9. 1991; GRILC LUDVIK, Še-
dem 1, 8281 SENOVO, vložek: 900,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 9. 1991; VIM-
POLJŠEK TINKO, Šentlenart 117c, 8250
BREŽICE, vložek: 900,00 Sit, ne odgovar-
ja, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9901

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00361 z dne 15. 2.
2000 pod št. vložka 1/03576/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ŠKOVC Proizvodnja, trgovina
in storitve Sevnica d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Florjanska 38, 8290 SEVNI-
CA

Osnovni kapital: 560.000,00 Sit
Ustanovitelji: POPELAR STANISLAV, Flo-

rjanska 38, 8290 SEVNICA, vložek:
560.000,00 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9902

OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2000/00368 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/00179/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: REGULATOR proizvodnja regu-
lacijskih ventilov d.o.o. Brežice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Orliška 13, 8250 BREŽICE
Osnovni kapital: 14.297.960,55 Sit
Ustanovitelji: MEDVEŠČEK MILAN, Tru-

barjeva ulica 12, 8250 BREŽICE, vložek:
3.911.863,65 Sit, ne odgovarja, vstop:
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22. 4. 1991; MEDVEŠČEK EVA, Zupanči-
čeva 17/g, 8250 BREŽICE, vložek:
3.860.449,35 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 4. 1991; MEDVEŠČEK VESNA, Tru-
barjeva ulica 12, 8250 BREŽICE, vložek:
3.860.449,35 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 4. 1991; ŠKALER AVGUST, Veliki Ob-
rež 31, 8257 DOBOVA, vložek:
102.565,42 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 4. 1991; OGOREVC MIRKO, Ulica
stare pravde 2, 8250 BREŽICE, vložek:
94.003,17 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 4.
1991; ŠKALER FRANC, Veliki Obrež 77,
8250 BREŽICE, vložek: 93.630,36 Sit,
ne odgovarja, vstop: 22. 4. 1991; SER-
DAR MIRA, Župančičeva 17g, 8250 BRE-
ŽICE, vložek: 89.198,10 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 22. 4. 1991; BLAŽINČ ZDRAV-
KO, Sela pri Dobovi 115, 8257 DOBOVA,
vložek: 87.299,62 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 22. 4. 1991; JAKLIČ TOMAŽ, Čreš-
njice pri Cerkljah 60/b, 8263 CERKLJE
OB KRKI, vložek: 86.720,35 Sit, ne od-
govarja, vstop: 22. 4. 1991; ŠAVRIČ FRA-
NC, Veliki obrež 15, 8257 DOBOVA, vlo-
žek: 80.873,91 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 4. 1991; JURKAS STANKO, Veliki Ob-
rež 35, 8257 DOBOVA, vložek:
80.462,24 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 4.
1991; ZOFIČ FRANC, Cirnik 24/b, 8250
BREŽICE, vložek: 76.008,93 Sit, ne od-
govarja, vstop: 22. 4. 1991; PRAH FRA-
NC, Velike Malence 29, 8262 KRŠKA
VAS, vložek: 75.084,59 Sit, ne odgovarja,
vstop: 22. 4. 1991; NOVAK MARJANA, Bi-
zeljska cesta 18, 8250 BREŽICE, vložek:
72.182,13 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 4.
1991; ŽIBERT MILENA, Vadnalova ulica
10, 8257 DOBOVA, vložek: 74.493,94
Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 4. 1991;
DVORNIK MIHAEL, Sobenja vas 36, 8250
BREŽICE, vložek: 71.558,24 Sit, ne od-
govarja, vstop: 22. 4. 1991; JAZBEC STA-
NKO, Prežihova 10, 8250 BREŽICE, vlo-
žek: 70.778,55 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 4. 1991; ZORIČ BRANKO, Usnjarska
pot 1, 8250 BREŽICE, vložek: 69.460,81
Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 4. 1991; ZO-
FIČ ANTON, Cirnik 24 a, 8261 JESENICE
NA DOLENJSKEM, vložek: 67.858,50 Sit,
ne odgovarja, vstop: 22. 4. 1991; GRU-
BIČ IVAN, Kregarjeva ulica 7, 8250 BRE-
ŽICE, vložek: 67.525,77 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 22. 4. 1991; SEČEN JOŽE, Pod
Vrtačo 19, 8290 SEVNICA, vložek:
67.484,69 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 4.
1991; TERŠELIČ JANKO, Gorenje Skopi-
ce 6, 8262 KRŠKA VAS, vložek:
67.323,13 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 4.
1991; GRAMC IVAN, Velike Malence 19,
8262 KRŠKA VAS, vložek: 65.010,48 Sit,
ne odgovarja, vstop: 22. 4. 1991; KURA-
JIČ JOŽICA, Šolska 9, 8250 BREŽICE,
vložek: 59.707,04 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 22. 4. 1991; DUHANIČ ALFONZ, Ga-
zice 7, 8263 CERKLJE OB KRKI, vložek:
54.613,38 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 4.
1991; VEGELJ ANTON, Ulica Bratov Ger-
jevičev 52, 8257 DOBOVA, vložek:
50.928,42 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 4.
1991; LAH SLAVKO, Marof 18, 8250

BREŽICE, vložek: 50.128,21 Sit, ne od-
govarja, vstop: 22. 4. 1991; KOLAN PAV-
LINA, Na bregu 3, 8250 BREŽICE, vložek:
49.460,86 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 4.
1991; ZAJC DAMIR, Veliki Obrež 58/a,
8257 DOBOVA, vložek: 44.732,80 Sit, ne
odgovarja, vstop: 22. 4. 1991; LUPŠINA
MILAN, Trebež 48, 8253 ARTIČE, vložek:
40.485,03 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 4.
1991; STJELJA MILAN, Ob potoku 14,
8250 BREŽICE, vložek: 39.965,45 Sit,
ne odgovarja, vstop: 22. 4. 1991; JURO-
VIČ BOJAN, Prežihova 10, 8250 BREŽI-
CE, vložek: 39.729,81 Sit, ne odgovarja,
vstop: 22. 4. 1991; MOLAN IVAN, Sela pri
Dobovi 58, 8257 DOBOVA, vložek:
37.706,48 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 4.
1991; RADANOVIČ ROMAN, Veliki Obrež
81, 8257 DOBOVA, vložek: 36.173,12
Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 4. 1991; JUG
STANKO, Bevkova 7, 8250 BREŽICE, vlo-
žek: 35.558,40 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 4. 1991; LORBER ALBERT, Cvetlična
ulica 2, 8250 BREŽICE, vložek:
34.732,50 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 4.
1991; OSOJNIK TOMISLAV, Čolnarska
pot 18, 8250 BREŽICE, vložek:
33.066,86 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 4.
1991; JAGRIČ BREDA, Kocbekova 30,
8250 BREŽICE, vložek: 32.867,95 Sit,
ne odgovarja, vstop: 22. 4. 1991; CER-
JAK VLADIMIR, Gornji Lenart 24, 8250
BREŽICE, vložek: 32.782,16 Sit, ne od-
govarja, vstop: 22. 4. 1991; DVORNIK AN-
DREJ, Bohoričeva 20, 8250 BREŽICE,
vložek: 32.318,32 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 22. 4. 1991; VRETIČ VLADIMIR, Ce-
sta bratov Milavcev 91, 8250 BREŽICE,
vložek: 31.901,43 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 22. 4. 1991; BLATNIK IVAN, Papirni-
ška ulica 17, 8270 KRŠKO, vložek:
31.049,20 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 4.
1991; PRAH JANEZ, Velike Malence 29,
8262 KRŠKA VAS, vložek: 30.586,45 Sit,
ne odgovarja, vstop: 22. 4. 1991; SENI-
CA PETER, Mostec 11, 8250 BREŽICE,
vložek: 29.350,48 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 22. 4. 1991; ŽIBERT FREDI, Gaj 2,
8261 JESENICE NA DOLENJSKEM, vlo-
žek: 26.189,46 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 4. 1991; KOSTANJŠEK ANTON, Šen-
tlenart 124, 8250 BREŽICE, vložek:
25.803,29 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 4.
1991; CIZEL VLADO, Velilki Obrež 2 a,
8257 DOBOVA, vložek: 22.575,60 Sit, ne
odgovarja, vstop: 22. 4. 1991; GAŠPE-
RIN MARIJA, Ulica 21. maja 9, 8250 BRE-
ŽICE, vložek: 21.487,06 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 22. 4. 1991; ZADNIK FRANC,
Čatež 42, 8250 BREŽICE, vložek:
16.666,66 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 4.
1991; TOMŠE ALBERT, Brvi 11, 8263
CERKLJE OB KRKI, vložek: 15.908,20
Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 4. 1991; BLA-
ŽINČ BOGDAN, Cvetna 25, 8257 DOBO-
VA, vložek: 13.612,06 Sit, ne odgovarja,
vstop: 22. 4. 1991; AVGUŠTIN ROMAN,
Krška vas 32 b, 8262 KRŠKA VAS, vlo-
žek: 13.258,56 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 4. 1991; SMRTNIK MILENA, Gregor-
čičeva 16, 8250 BREŽICE, vložek:

12.940,10 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 4.
1991; PETAN ROBERT, Sela 57, 8257
DOBOVA, vložek: 12.681,15 Sit, ne od-
govarja, vstop: 22. 4. 1991; HERAKOVIČ
ROMAN, Pod obzidjem 10 c, 8250 BRE-
ŽICE, vložek: 11.582,41 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 22. 4. 1991; JOSIČ VLADO, Do-
bova 78, 8257 DOBOVA, vložek:
9.343,65 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 4.
1991; VEGELJ ALOJZ, Krška vas 6, 8263
CERKLJE OB KRKI, vložek: 9.082,66 Sit,
ne odgovarja, vstop: 22. 4. 1991; VIMPO-
LŠEK ANICA, Čolnarska 36, 8250 BREŽI-
CE, vložek: 8.419,96 Sit, ne odgovarja,
vstop: 22. 4. 1991; JURKAS JOŽE, Veliki
Obrež 35, 8257 DOBOVA, vložek:
7.488,34 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 4.
1991; ZAVADLAV JOSIP, Trnje 35, 8250
BREŽICE, vložek: 6.690,42 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 22. 4. 1991; NUHANOVIĆ
SUTKA, Ilirska 8, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 6.210,66 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 4. 1991; KOMOČAR IGOR, Skopice
58, 8262 KRŠKA VAS, vložek: 5.989,17
Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 4. 1991; OJ-
STERŠEK EDVARD, Trnje 44 a, 8250
BREŽICE, vložek: 5.957,08 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 22. 4. 1991; SLOVENC MA-
RTIN, Gornje Stopice 33, 8262 KRŠKA
VAS, vložek: 4.567,25 Sit, ne odgovarja,
vstop: 22. 4. 1991; DERŽIČ IVAN, Loče
55, 8257 DOBOVA, vložek: 3.653,22 Sit,
ne odgovarja, vstop: 22. 4. 1991; SEME-
NIČ FRANC, Koritno 23, 8261 JESENICE
NA DOLENJSKEM, vložek: 3.623,19 Sit,
ne odgovarja, vstop: 22. 4. 1991; BAJ-
CAR IGNAC, Tavčarjeva 1/II, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 3.604,36 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 22. 4. 1991; ŠKALER DEJAN,
Veliki Obrež 77, 8257 DOBOVA, vložek:
3.010,62 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 4.
1991; TEŽAK VOJKO, Krška vas 86/c,
8262 KRŠKA VAS, vložek: 2.367,89 Sit,
ne odgovarja, vstop: 22. 4. 1991; RADEJ
ALOJZ, Presladol 5, 8270 KRŠKO, vlo-
žek: 1.274,69 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 4. 1991; KROŠELJ JURE, Trg Ivana
Ribarja 8, 8250 BREŽICE, vložek:
1.144,68 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 4.
1991; RALETIČ MILIVOJ, Ulica 21. maja
18, 8250 BREŽICE, vložek: 891,59 Sit, ne
odgovarja, vstop: 22. 4. 1991; MEDVEŠ-
ČEK SILVA, Trubarjeva ulica 12, 8250 BRE-
ŽICE, vložek: 836,33 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 22. 4. 1991; CIRJAK JOŽE, Dečno selo
19, 8253 ARTIČE, vložek: 798,46 Sit, ne
odgovarja, vstop: 22. 4. 1991; OMERZEL
MATEVŽ, Cesta 4. julija 66, 8270 KRŠKO,
vložek: 172,15 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 4. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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PTUJ

Sr-3438
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00062 z dne
27. 1. 2000 pod št. vložka 1/06033/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: POSEIDON podjetje za trgo-
vino in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. 5. Prekomorske brigade
1, 2250 PTUJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAJŠTER MARKO, Ul. 5.

Prekomorske brigade 1, 2250 PTUJ, vlo-
žek: 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9687
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00242 z dne
14. 2. 2000 pod št. vložka 1/01817/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: VERNIK trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Moškanjci 2 c, 2272 GORIŠ-

NICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VERNIK MIRAN, Moškaj-

nci 79, 2272 GORIŠNICA, vložek:
2.000,00 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9689
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00243 z dne
14. 2. 2000 pod št. vložka 1/01597/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: VARBO podjetje za opravlja-
nje trgovinske dejavnosti na debelo in
drobno d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Videm pri Ptuju 1, 2284 VI-
DEM PRI PTUJU

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VARNICA BOŽIDAR, Vi-

dem pri Ptuju 3 a, 2250 PTUJ, vložek:
2.000,00 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9691
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00244 z dne
14. 2. 2000 pod št. vložka 1/01745/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: STUDIO 3 grafično oblikova-
nje in aranžiranje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bevkova 12, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: MARINIČ JANKO, Bevko-

va 12, 2250 PTUJ, vložek: 700,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 27. 12. 1989; DJU-
ROVIČ SAVO, Aškerčeva 1, 2250 PTUJ,
vložek: 700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 12. 1989; KURET ZLATKO, Kraighe-
rjeva 8, 2325 KIDRIČEVO, vložek:
700,00 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9693
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00245 z dne
14. 2. 2000 pod št. vložka 1/06380/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: METUN podjetje za proizvod-
njo, trgovino, izvoz-uvoz, raziskovanje
in svetovanje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Markovci 4 a, 2281 MARKO-
VCI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOROŠEC FRANC, Mar-

kovci 4/a, 2281 MARKOVCI, 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9695
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00246 z dne
14. 2. 2000 pod št. vložka 1/07764/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: B.T.M. podjetje za elektro sto-
ritve in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. Avgusta Hlupiča 10,
2250 PTUJ

Osnovni kapital: 106.400,00 Sit
Ustanovitelji: KAMPL MARJAN, Ul. Av-

gusta Hlupiča 10, 2250 PTUJ, vložek:
53.200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
24. 2. 1993; KAMPL REGVAT BRANKA,
Ul. Avgusta Hlupiča 10, 2250 PTUJ, vlo-
žek: 53.200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
24. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9697
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00247 z dne
14. 2. 2000 pod št. vložka 1/05982/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: GEHA - PRINT proizvodno, tr-
govsko in storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vrazova ulica 5, 2270 OR-
MOŽ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOROTAJ MILAN, Pav-

lovci 15/c, 2270 ORMOŽ, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 4.
1992; ŽUNKO RENATA, Kolodvorska 2,
2270 ORMOŽ, vložek: 4.000,00 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
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reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9699
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00248 z dne
14. 2. 2000 pod št. vložka 1/07360/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: PRACTICE proizvodnja teksti-
lnih izdelkov, trgovina, uvoz - izvoz
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tomšičeva 41, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BELŠAK ANDREJ, Tom-

šičeva 41, 2250 PTUJ, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 3. 1992;
BELŠAK ANA, Tomšičeva 41, 2250 PTUJ,
vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 15. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9701
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00249 z dne
14. 2. 2000 pod št. vložka 1/03756/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: IVEX storitveno in trgovsko
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dornava 82 a, 2252 DOR-
NAVA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LIČEN IVICA, Kraigherje-

va 40, 2250 PTUJ, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 23. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9703
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00250 z dne

14. 2. 2000 pod št. vložka 1/03444/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: SAL-VIA trgovina, storitve in
svetovanje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Črtkova 10, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽLEBNIK DR. HENRIK,

Črtkova 10, 2250 PTUJ, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 9.
1990; KOLAR MARIJA, Ul. 25. maja 9,
2250 PTUJ, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 25. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9705
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00251 z dne
14. 2. 2000 pod št. vložka 1/03894/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: HOR-TAS podjetje za proiz-
vodnjo, trgovino in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Župančičeva ulica 4, 2250
PTUJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TASOVAC PETAR, Župa-

nčičeva 4, 2250 PTUJ, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 1. 1991;
HORVAT FRANC, Niederhofstrase 3/12,
AVSTRIJA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 28. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9707
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00252 z dne
14. 2. 2000 pod št. vložka 1/06308/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: JAMB & JOB podjetje za trgo-
vino, gostinstvo in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Štuki - Ulica 25. maja 9,
2250 PTUJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTUMBERGER ŠTEFKA,

Ul. 25. maja 9, 2250 PTUJ, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 4.
1992; MARINIČ MARIJA, UL. 25. maja 9,
2250 PTUJ, vložek: 4.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 2. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9709
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00253 z dne
14. 2. 2000 pod št. vložka 1/02208/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: OSENJAK podjetje za storit-
ve in prevoz v cestnem prometu in tr-
govina na debelo in drobno, uvoz, iz-
voz d.o.o

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prežihova 16, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: OSENJAK STANISLAV,

Prežihova 16, 2250 PTUJ, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 4.
1990; OSENJAK JANJA, Prežihova 16,
2250 PTUJ, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9711
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00254 z dne
14. 2. 2000 pod št. vložka 1/06553/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: CASTANEA proizvodno in tr-
govsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zgornja Hajdina 13, 2288
HAJDINA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HREN BRANKO, Zgornja

Hajdina 13, 2288 HAJDINA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 3.
1992; ZUPANIČ DANICA, Zgornja Hajdina
170, 2288 HAJDINA, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9713
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00255 z dne
14. 2. 2000 pod št. vložka 1/08022/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: UNIVERZAL TESNIL podjetje
za proizvodnjo in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lovrenc na Dravskem polju
23 c, 2324 LOVRENC NA DRAVSKEM
POLJU

Osnovni kapital: 102.044,90 Sit
Ustanovitelji: PROMOTION ALBIN,

Gratergasse 35, LEIBNITZ, AVSTRIJA,
vložek: 27.044,90 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 8. 4. 1992; TOMANIČ ROMAN, Lov-
renc na Dravskem polju 23 c, 2324 LOV-
RENC NA DRAVSKEM POLJU, vložek:
75.000,00 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9715
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00256 z dne
14. 2. 2000 pod št. vložka 1/06779/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: SIPI transportno, trgovsko in
gostinsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Skorba 15, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZUPANIČ IVAN, Skorba

15, 2250 PTUJ, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 28. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku

30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9717
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00257 z dne
14. 2. 2000 pod št. vložka 1/03090/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: LAZMA proizvodno, storitveno,
gostinsko in trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lancova vas 13 a, 2284 VI-
DEM PRI PTUJU

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAVEC MARJANA, Lan-

cova vas 13 a, 2284 VIDEM PRI PTUJU,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 24. 9. 1990; ZAVEC FRANC, Lanco-
va vas 13 a, 2284 VIDEM PRI PTUJU,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 24. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9719
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00258 z dne
14. 2. 2000 pod št. vložka 1/03570/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: KEMAX podjetje za čiščenje
in vzdrževanje objektov in trgovino
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trstenjakova 11, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SIMONIČ BOŠTJAN, La-

ngusova 18, 2250 PTUJ, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 12.
1990; ZUPANIČ MILAN, Ulica 25. maja
8, 2250 PTUJ, 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9721
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00259 z dne

14. 2. 2000 pod št. vložka 1/04525/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: TIMO trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Janški vrh 6 b, 2323 PTUJ-
SKA GORA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LONČARIČ VLADKO, Ul.

B. Kraigherja 20, 2325 KIDRIČEVO, 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9723
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00260 z dne
14. 2. 2000 pod št. vložka 1/05041/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: LABORA servis in trženje la-
boratorijske opreme d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ziherlova 19, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 27.500,00 Sit
Ustanovitelji: JEZA MIRAN, Ziherlova

19, 2250 PTUJ, vložek: 27.500,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 3. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9725
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00261 z dne
14. 2. 2000 pod št. vložka 1/01661/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: VILJEMS proizvodno trgov-
sko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zgornja Hajdina 132, 2250
PTUJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GEREČNIK VILJEM, Zgo-

rnja Hajdina 132, 2250 PTUJ, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 3.
1990.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9727
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00262 z dne
14. 2. 2000 pod št. vložka 1/02151/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: PLINEKS podjetje za distri-
bucijo plina in trošil d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Nova vas pri Ptuju 76, 2250
PTUJ

Osnovni kapital: 5.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOLARIČ JANKO, Nova

vas pri Ptuju 76, 2250 PTUJ, vložek:
5.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 3.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9729
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00263 z dne
14. 2. 2000 pod št. vložka 1/07533/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: TIMON L & D trgovina, storit-
ve, proizvodnja d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Apače 5l, 2324 LOVRENC
NA DRAVSKEM POLJU

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: JEZA DARKO, Apače 51,

2324 LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU,
vložek: 50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 11. 11. 1992; VERDENIK LIDIJA,
Zgornja Pristava 8, 2323 PTUJSKA
GORA, vložek: 50.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 11. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku

30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9731
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00264 z dne
14. 2. 2000 pod št. vložka 1/06771/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: GO-BO kmetijstvo, gostin-
stvo, trgovina d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Avgusta Hlupiča 12, 2250
PTUJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOLOB BORIS, Avgusta

Hlupiča 12, 2250 PTUJ, 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9733
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00265 z dne
14. 2. 2000 pod št. vložka 1/07441/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: I & M prevozno trgovsko pod-
jetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rajšpova ulica 1, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KETIŠ IGOR, Brstje 29,

2250 PTUJ, vložek: 4.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 19. 2. 1992; PODGORE-
LEC MARKO, Arbajterjeva 10, 2250
PTUJ, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 19. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9735
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00266 z dne
14. 2. 2000 pod št. vložka 1/02366/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: PESTRAM podjetje za pred-
elavo kovine, plastike in tekstila ter
zunanjo trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zabovci 102, 2281 MAR-
KOVCI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIČAR STOJAN, Zabovci

102, 2281 MARKOVCI, vložek: 1.020,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 2. 1990;
VIČAR SIMON, Mestni vrh 20, 2250
PTUJ, vložek: 980,00 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9737
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00267 z dne 14. 2.
2000 pod št. vložka 1/05802/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: DLEEM podjetje za trgovino
in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Volkmerjeva cesta 23, 2250
PTUJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEVANIČ DUŠAN, Volk-

merjeva 23, 2250 PTUJ, 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9739
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00268 z dne 14. 2.
2000 pod št. vložka 1/04969/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: ALFI - SHOP podjetje za trgo-
vino na drobno in na debelo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zgornja Hajdina 83 b, 2288
HAJDINA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SKLEDAR FRANC, Apa-

če 3, 2324 LOVRENC NA DR. POLJU,
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vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 19. 12. 1991; NADELSBERGER MA-
RJETA, Lovrenc na Dravskem polju 102a,
2324 LOVRENC NA DR. POLJU, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
19. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9743
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00271 z dne 16. 2.
2000 pod št. vložka 1/04817/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: HILTI montažno, storitveno in
trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Moškanjci 45 a, 2272 GORI-
ŠNICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOKOT JOŽE, Moškanjci

45 a, 2272 GORIŠNICA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
18. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9745
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00272 z dne 16. 2.
2000 pod št. vložka 1/06816/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: DIANA-FLORAX podjetje za tr-
govino in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zavrč 11, 2283 ZAVRČ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: OBRAN MIRKO, Zavrč

11, 2283 ZAVRČ, vložek: 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-

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

Sr-9746
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00273 z dne 16. 2.
2000 pod št. vložka 1/06790/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: T & G podjetje za trgovino, op-
ravljanje storitev in proizvodnjo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Volkmerjeva 9, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TURK FRANC, Volkmer-

jeva 9, 2250 PTUJ, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 10. 4. 1992; GAB-
RON MARIJA, Volkmerjeva 9, 2250 PTUJ,
vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 10. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9748
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00274 z dne 16. 2.
2000 pod št. vložka 1/06775/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5676088
Firma: BETON proizvodno, storitve-

no in trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Cirkovce 77 a, 2326 CIRKO-

VCE
Osnovni kapital: 141.770,00 Sit
Ustanovitelji: GOLOB NADA, Cirkovce

77 a, 2326 CIRKOVCE, vložek:
70.885,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
1. 10. 1992; FIDERŠEK STANISLAV, Gy-
melsdorfergasse 12, AVSTRIJA, vložek:
70.885,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
1. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9750
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00275 z dne 16. 2.

2000 pod št. vložka 1/07875/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: KOST podjetje za proizvod-
njo, kovaštvo, strugarstvo, trgovino
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dornava 114 a, 2252 DOR-
NAVA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAJNC JANEZ, Dorna-

va 114 a, 2252 DORNAVA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 4.
1992; ČUČEK JANEZ, Podvinci 59 a,
2250 PTUJ, vložek: 4.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9752
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00276 z dne 16. 2.
2000 pod št. vložka 1/02903/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: AVTO-GRAM gradbeno, tran-
sportno, špeditersko, trgovsko, gosti-
nsko in proizvodno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vošnjakova ulica 13, 2250
PTUJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠERUGA FRANC, Videm

pri Ptuju 2, 2284 VIDEM PRI PTUJU, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
10. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9754
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00277 z dne 16. 2.
2000 pod št. vložka 1/03064/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: TAKS trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ptujska 17, 2270 ORMOŽ
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Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAUŠOVEC KATARINA,

Ptujska 12 b, 2270 ORMOŽ, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 10.
1990; JAUŠOVEC BOŽIDAR, Ptujska 12
b, 2270 ORMOŽ, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 8. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9757
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00279 z dne 16. 2.
2000 pod št. vložka 1/07917/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: BACI 3 trgovsko, storitveno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Skorba 25, 2288 HAJDINA
Osnovni kapital: 106.050,00 Sit
Ustanovitelji: HORVAT KSENIJA, Kaju-

hova 1, 2250 PTUJ, vložek: 106.050,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9759
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00280 z dne 16. 2.
2000 pod št. vložka 1/06951/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: D & I proizvodno, trgovsko,
turistično in svetovalno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. 5. prekomorske brigade
17, 2250 PTUJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ERBUS IZTOK, Ul. 5.

prekomorske brigade 17, 2250 PTUJ,
vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 31. 3. 1992; ERBUS DARIJA, Ul. 5.
prekomorske brigade 17, 2250 PTUJ,
vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 31. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.

54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9761
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00281 z dne 16. 2.
2000 pod št. vložka 1/06674/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: HYKOS PTUJ proizvodnja in
montaža hidravlične, strojne in kmetij-
ske opreme, trgovina in druge storitve
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Borovci 63, 2252 DORNAVA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KEKEC JANEZ, Borovci

63, 2252 DORNAVA, vložek: 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9763
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00282 z dne 16. 2.
2000 pod št. vložka 1/08884/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: LABIX informativna agencija,
trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. 25. maja 7, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETEK DARJA, Ul.

25. maja 7, 2250 PTUJ, 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9765
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00283 z dne 16. 2.
2000 pod št. vložka 1/02180/00 vpisalo

v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: SHRDLU podjetje za razvoj,
posredovanje in prodajo programske
in strojne opreme ter gostinsko turisti-
čno, trgovsko in svetovalno podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Slekovčeva 6, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HERCOG FRANC, Sleko-

včeva 6, 2250 PTUJ, vložek: 700,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 19. 3. 1990; HER-
COG JOŽICA, Slekovčeva 6, 2250 PTUJ,
vložek: 700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
19. 3. 1990; HERCOG SANDI, Slekov-
čeva 6, 2250 PTUJ, vložek: 600,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 19. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9767
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00284 z dne 16. 2.
2000 pod št. vložka 1/04387/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: BORMONT trgovina na debe-
lo in drobno d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mariborska cesta 28, 2250
PTUJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOROVNIK ROBERT,

Mariborska cesta 28, 2250 PTUJ, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 4. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9769
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00285 z dne 16. 2.
2000 pod št. vložka 1/07619/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: FIMEX podjetje za proizvod-
njo, trgovino, export-import in sveto-
vanje d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vičava 133, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: FIŠTRAVEC IRENA, Viča-

va 133, 2250 PTUJ, vložek: 50.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 1. 1993;
FIŠTRAVEC VINCENC, Vičava 133, 2250
PTUJ, vložek: 50.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 25. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9771
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00286 z dne 16. 2.
2000 pod št. vložka 1/07613/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: DIKS trgovsko gostinsko pod-
jetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Placarovci 29, 2272 GORIŠ-
NICA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARINIČ MILENA, Pla-

carovci 29, 2272 GORIŠNICA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
3. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9773
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00287 z dne 16. 2.
2000 pod št. vložka 1/06646/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: CAFUTA prevozno, trgovsko,
gostinsko in storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hreničeva 1, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: CAFUTA JANEZ, Hreni-

čeva 1, 2250 PTUJ, 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.

54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9775
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00288 z dne 16. 2.
2000 pod št. vložka 1/06552/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: GVOZDIČ TRADE trgovsko in
storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Slomškova 4, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GVOZDIČ DUŠAN, Slom-

škova 4, 2250 PTUJ, 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9777
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00289 z dne 16. 2.
2000 pod št. vložka 1/06483/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5674921
Firma: EMTI trgovina in storitve

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Turniška ulica 32, 2250

PTUJ
Osnovni kapital: 13.375,00 Sit
Ustanovitelji: TEMENT MITJA, Turniška

ulica 32, 2250 PTUJ, vložek: 13.375,00
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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9779
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00290 z dne 16. 2.
2000 pod št. vložka 1/04807/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-

su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: DUMAT podjetje za trgovino
in opravljanje storitev d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Klepova ulica n. h., 2250
PTUJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: POTOČNIK MAJDA, Zi-

herlova 14, 2250 PTUJ, 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9781
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00291 z dne 16. 2.
2000 pod št. vložka 1/05494/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: MLINARIČ trgovina, gostinst-
vo in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gerečja vas 43, 2288 HAJ-
DINA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MLINARIČ VLADO, Rabe-

ljčja vas 25, 2250 PTUJ, 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9783
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00292 z dne 16. 2.
2000 pod št. vložka 1/04695/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5558956
Firma: FINVIN finance in vino d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Tibolci 50 a, 2272 GORIŠNI-

CA
Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: OREŠEK LEOPOLD, Ti-

bolci 50/a, 2272 GORIŠNICA, vložek:
5.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
30. 11. 1991; DADAS D.O.O., Majceno-
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va 24, 1420 TRBOVLJE, vložek:
5.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
30. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9785
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00293 z dne 16. 2.
2000 pod št. vložka 1/07868/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5735645
Firma: METODIC podjetje za varova-

nje premoženja, trgovine in gostinstva
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dravska ulica 25, 2250
PTUJ

Osnovni kapital: 102.420,00 Sit
Ustanovitelji: ČUŠ VLADIMIR, Ciril Me-

todov drevored 9, 2250 PTUJ, vložek:
51.210,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
24. 3. 1993; EMERŠIČ IVAN, Ulica 5.
prekomorske 16, 2250 PTUJ, vložek:
51.210,00 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9788
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00295 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/02049/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5362423
Firma: STIGMA informacijsko, zalo-

žniško in marketinško podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Slovenski trg 4, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VODUŠEK NATAŠA, Ki-

car 12/c, 2250 PTUJ, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 8. 1991;
MILOŠIČ MIR MARIJA, Volkmerjeva 9,
2250 PTUJ, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 19. 8. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,

je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9791
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00296 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/06747/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5675014
Firma: LIBURNIJA podjetje za grad-

beno in storitveno dejavnost d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Muršičeva 14, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KROJSL MAJDA, Zgor-

nja Hajdina 107, 2250 PTUJ, vložek:
20.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 6.
1992; LIBURNIJA D.O.O., Korošišta, St-
ruga, R MAKEDONIJA, vložek: 80.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 6. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9793
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00297 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/06844/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: ROMAN & CO storitveno, pro-
izvodno in trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lancova vas 89 a, 2284 VI-
DEM PRI PTUJU

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: OSTROŠKO VENČES-

LAV, Lancova vas 89 a, 2284 VIDEM PRI
PTUJU, vložek: 5.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 25. 3. 1992; OSTROŠKO
VENČESLAV ML., Lancova vas 89 a,
2284 VIDEM PRI PTUJU, vložek:
3.000,00 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-

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

Sr-9796

OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00298 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/06874/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: MMS trgovsko in storitveno
podjetje, export-import d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Spodnja Hajdina 102, 2250
PTUJ

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MERC JOŽEF, Trubarje-

va ulica 9, 2250 PTUJ, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
2. 6. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9799

OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00299 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/06327/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: FELYCITAS podjetje za trgo-
vino in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kicar 92 a, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TODORIČ MARIJA, Kicar

92, 2250 PTUJ, vložek: 8.000,00 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9802

OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00300 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/01576/00 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: 5337585
Firma: TANZA tehnična antikorozij-

ska zaščita d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Poljska cesta 3, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOSI STANE, Poljska ce-

sta 3, 2250 PTUJ, vložek: 1.500,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 10. 2. 1990; BEČI-
ROVIČ AKIF, Babice 99, TURIJA, LUKO-
VAC, vložek: 1.500,00 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9805
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00301 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/05578/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5636787
Firma: VERTA trgovina in storitve

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kraigherjeva 14, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VERTAČNIK ZVONKO,

Kraigherjeva 14, 2250 PTUJ, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 4.
1992; VERTAČNIK MARIJA, Kraigherjeva
14, 2250 PTUJ, 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9809
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00302 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/07820/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: LEIV podjetje za trgovino,
proizvodnjo in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Maistrova 50, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 707.480,00 Sit
Ustanovitelji: GOMILŠEK IVAN, Maist-

rova 50, 2250 PTUJ, vložek: 353.740,00

Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 1. 1993;
PŠAJD LEA, Maistrova 50, 2250 PTUJ,
vložek: 353.740,00 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9812
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00303 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/04369/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5528780
Firma: GOLDING podjetje za oprav-

ljanje trgovskih, storitvenih in tržnih
poslov d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kvedrova 3, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GAŠPARIČ MAKS, Čufa-

rjeva 4, 2250 PTUJ, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 10. 1991;
KOROŠEC ROBERT, Kvedrova 3, 2250
PTUJ, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 8. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9815
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00304 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/07053/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5789702
Firma: TONAKS trgovsko podjetje in

komercialne storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Potrčeva 50 a, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽIROVNIK TOMAŽ, Potr-

čeva 50 a, 2250 PTUJ, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 13. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-

bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9818
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00305 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/07055/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: POPOTNIK trgovsko, posred-
niško in storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rogozniška cesta 14, 2250
PTUJ

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: REJC SLAVKO, Kajuho-

va 1, 2250 PTUJ, vložek: 50.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 10. 8. 1992; LJU-
BEC ROMAN, Ziherlova ploščad 1, 2250
PTUJ, vložek: 50.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 10. 8. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9821
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00306 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/05602/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: ELLE trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. 25. maja 19, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOMEL KARMEN, Ul.

25. maja 19, 2250 PTUJ, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 1.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9824
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00307 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/06045/00 vpisalo
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v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5731453
Firma: LONGO trgovina, storitve,

gradnja, promet d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kraigherjeva 37, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LONGHINO BORUT, Kra-

igherjeva 37, 2250 PTUJ, vložek:
4.080,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 2.
1992; MALGER SIMONA, Kraigherjeva
37, 2250 PTUJ, vložek: 3.920,00 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9827
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00308 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/07742/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: W.G.W. proizvodno, trgovsko
in storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Osojnikova 11, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SULEJMANI NAZMI, Dra-

vska ul. 5, 2250 PTUJ, vložek:
100.000,00 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9830

OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00309 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/04193/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5506921
Firma: S & D podjetje za trgovino in

storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Podgorci 117, 2273 POD-

GORCI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOSI STANISLAV, Pod-

gorci 117, 2273 PODGORCI, vložek:
8.000,00 Sit, ostalo, vstop: 12. 8. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9833
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00310 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/04582/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: OLYMP trgovina s športno op-
remo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Murkova 1, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MUHIČ MIRAN, Ul. 5.

prekomorske brigade 17, 2250 PTUJ,
vložek: 2.400,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 8. 10. 1991; ZAVRNIK ALFONZ, Mu-
rkova 1, 2250 PTUJ, vložek: 5.600,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9836
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00311 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/06598/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: ZINAL proizvodno, predelo-
valno, trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zagojiči 30, 2281 MARKOV-
CI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRELOG ALOJZ, Zagoji-

či 30, 2281 MARKOVCI, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 4.
1992; PRELOG ZINKA, Zagojiči 30,
2281 MARKOVCI, vložek: 4.000,00 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-

reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9839
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00312 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/03727/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: STINAM - LEASING podjetje
za posredovanje, zastopstvo, trgovino,
turizem in gostinstvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dr. Hrovata 9, 2270 ORMOŽ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRSMANOVIĆ DRAGAN,

dr. Horvata 9, 2270 ORMOŽ, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 2.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9842
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00313 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/05335/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5601983
Firma: HRAM proizvodno in storitve-

no podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Gradišče 13, 2282 CIRKU-

LANE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAROH IVAN, Gradišče

13, 2282 CIRKULANE, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9845
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00314 z dne 18. 2.
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2000 pod št. vložka 1/05938/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: JAZON trgovsko in storitve-
no podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kungota 93, 2325 KIDRIČE-
VO

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČEH MARJAN, Kungota

93, 2325 KIDRIČEVO, 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9848
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00315 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/04647/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: DVOREC podjetje za trgovi-
no, turizem, gostinstvo in storitve
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Krempljeva 10, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JURANČIČ ANDREJ, Kr-

čevina pri Vurbergu 90 a, 2250 PTUJ,
vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 8. 11. 1991; VODA BOŠTJAN, Kr-
čevina pri Vurbergu 13 a, 2250 PTUJ,
vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 8. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9851
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00316 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/05908/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: HAJDINSKA PEKARNA D.O.O.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Spodnja Hajdina 96, 2288

HAJDINA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VRBNJAK SREČKO, Sp.

Hajdina 96, 2288 HAJDINA, vložek:
1.800,00 Sit, odg.s svojim premož., vs-
top: 5. 2. 1990; RUGGIERO MARIJA, Ma-
rkt 15, 5470ANDERNACH, ZR NEMČI-
JA, vložek: 200,00 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9854
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00317 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/04425/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: GAMES podjetje za trgovino
in zabavno tehniko d.o.o

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Apače 241, 2324 LOVRENC
NA DRAVSKEM POLJU

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SARDINŠEK STOJAN,

Apače 241, 2324 LOVRENC NA DR. PO-
LJU, vložek: 8.000,00 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9858
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00318 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/03791/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: U2 PLUS podjetje za trgovi-
no, gostinstvo, turizem in storitveno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Čučkova 1, 2325 KIDRIČE-
VO

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLEMENČIČ SILVEST-

RA, Čučkova 1, 2325 KIDRIČEVO, vlo-
žek: 1.400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 11. 1990; ŠTRUCL BRANKO, Čuč-
kova 1, 2325 KIDRIČEVO, vložek:
600,00 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9862
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00319 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/06171/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: KILIKS restavriranje in kon-
serviranje keramike d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Spolenakova 18, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRELOG BORIS, Spole-

nakova 18, 2250 PTUJ, 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9865

OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00320 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/06115/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: KONJAR podjetje za kovin-
sko predelovalno dejavnost, posredo-
vanje v blagovnem prometu, gostinst-
vo in trgovino ter izvoz in uvoz d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lačaves n.h., 2276 KOG
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KONJAR SLAVKO, Lača-

ves n.h., 2276 KOG, vložek: 100.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 6. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-9868

OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00321 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/06065/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5639786
Firma: PATY podjetje za trgovino,

storitve in gradbeništvo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ul. 5. prekomorske brigade

21, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GAISER OTMAR, Ul. 5.

prekomorske brigade 21, 2250 PTUJ,
vložek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 31. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9871
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00322 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/07020/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: POETOVIOTURIST podjetje
za turizem in promet d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Plojeva 12, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BELŠAK JANEZ, Plojeva

12, 2250 PTUJ, 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9874
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00323 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/07700/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: LEV proizvodno, trgovsko in
storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zelenikova 2, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 160.000,00 Sit
Ustanovitelji: MERC ROBERT, Ul. Jo-

žefe Lacko 22, 2250 PTUJ, vložek:
80.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
13. 1. 1993; PETROVIČ JOŽEF, Murko-
va 5, 2250 PTUJ, vložek: 80.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 13. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9877
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00324 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/07125/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: GOTVAJN podjetje za trgovi-
no, uvoz, izvoz in servisne storitve
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica 5.Prekomorske briga-
de 15, 2250 PTUJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KVAR PETER, Ul. 5. Pre-

komorske brigade 15, 2250 PTUJ, 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9880
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00325 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/07307/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: DAŠ FRAS podjetje s storit-
veno, raziskovalno, trgovsko dejavno-
stjo in kooperacijo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Grajenščak 80 b, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FRAS ŠTEFAN, Grajen-

ščak 80 b, 2250 PTUJ, 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.

54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9883

OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00326 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/04011/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: AURUM proizvodnja, trgovi-
na, zastopstvo, posredovanje nepremi-
čnin d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pobrežje 103 a, 2284 VI-
DEM PRI PTUJU

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: OSTROŠKO ZLATKO,

Pobrežje 103 a, 2284 VIDEM PRI PTU-
JU, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 26. 2. 1991; OSTROŠKO ŠTE-
FAN, Pobrežje 103 a, 2284 VIDEM PRI
PTUJU, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 26. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9885
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00327 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/05776/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: ATR trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Jenkova 6, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽMAVC ROMAN, Ul. Sta-

nka Brenčiča 5, 2250 PTUJ, 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-9887

OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00328 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/05813/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: DETA proizvodnja, gostinst-
vo, trgovina d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Obrtniška 5, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLINC FRANC, Obrtniška

5, 2250 PTUJ, 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9889

OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00329 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/05860/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: SOBOSLIKAR soboslikarstvo
in pleskarstvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Placar 11 b, 2253 DESTR-
NIK

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GORIČAN BRANKO, Pla-

car 11 b, 2253 DESTRNIK, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9891

OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00330 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/05710/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: TOMAŽIČ podjetje za oprav-
ljanje prevozov, trgovanje z živino,
uvoz in izvoz d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cvetkovci 51, 2273 PODGO-
RCI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TOMAŽIČ FRANC, Cvet-

kovci 51, 2273 PODGORCI, 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9893
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00331 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/04454/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: JAUŠE prevozno-trgovsko
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zgornji Velovlak 4, 2253 DE-
STRNIK

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAUŠOVEC JANKO, Pod-

vinci 130 a, 2250 PTUJ, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 8.
1991; ŠEMNIČKI RUDOLF, Zg. Velovlak
4, 2253 DESTRNIK, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 8. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

SLOVENJ GRADEC

Sr-3439
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00001 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka
1/03571/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: FRADOG trgovsko in storitve-
no podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tolsti vrh 125, 2390 RAVNE
NA KOROŠKEM

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PANDEV MATJAŽ, Tolsti

vrh 125, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-

top: 10. 12. 1990; SLATINŠEK BRAN-
KO, Kotlje 126, 2390 RAVNE NA KORO-
ŠKEM, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 10. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3440
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00002 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka
1/04084/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: CVAHTE trgovsko in gostin-
sko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Glavni trg 8, 2380 SLOVENJ
GRADEC

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: CVAHTE MIRO, France-

tova 17, 2380 SLOVENJ GRADEC, vlo-
žek: 800,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
19. 4. 1991; CVAHTE AMALIJA, France-
tova 17, 2380 SLOVENJ GRADEC, vlo-
žek: 1.600,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
19. 4. 1991; CVAHTE MIRA, Prešernova
4, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:
4.800,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 4.
1991; POLENIK MILAN, Prešernova 4,
2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:
800,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 4.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3441
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00003 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka
1/05758/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: INTERMOBIL prevozništvo in
trgovina d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Selovec 29/b, 2373 ŠENT-
JANŽ PRI DRAVOGRADU

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIRNAT MARTIN, Selo-

vec 29/b, 2373 ŠENTJANŽ PRI DRAVO-
GRADU, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgo-
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varja, vstop: 6. 4. 1992; GNAMUŠ FRA-
NC, Otiški vrh 151/a, 2373 ŠENTJANŽ
PRI DRAVOGRADU, 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3442

OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-
DEC je s sklepom Srg št. 2000/00004 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka
1/06858/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: SLANIČ podjetje za storitve
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stari trg 157/b, 2380 SLO-
VENJ GRADEC

Osnovni kapital: 200.560,00 Sit
Ustanovitelji: SLANIČ SLAVICA, Stari trg

157/b, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:
100.280,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 6. 1992; SLANIČ MILAN, Stari trg
157/b, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:
100.280,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 6. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3443
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00005 z
dne 6. 1. 2000 pod št. vložka
1/07164/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: MEGATREND podjetje za po-
slovni servis in trgovno d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Partizanska 26, 2390 RAV-
NE NA KOROŠKEM

Osnovni kapital: 141.523,00 Sit
Ustanovitelji: MERKAČ BOJAN, Parti-

zanska 26, 2390 RAVNE NA KORO-
ŠKEM, vložek: 70.761,50 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 2. 12. 1992; MERKAČ MA-
RJANA, Partizanska 26, 2390 RAVNE NA
KOROŠKEM, vložek: 70.761,50 Sit, ne
odgovarja, vstop: 2. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3444
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00006 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka
1/08492/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: F.A.D.D. trgovsko in proizvo-
dno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Obrtniška 6, 2360 RADLJE
OB DRAVI

Osnovni kapital: 199.800,00 Sit
Ustanovitelji: KRAKER FRANC, Malga-

jeva 3, 2360 RADLJE OB DRAVI, vložek:
199.800,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3445
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00007 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka
1/08264/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: PIHLER COMERCE trgovina
in proizvodnja d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ob Bistrici 26, 2366 MUTA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BREZOVNIK ŠTEFANIJA,

Ob Bistrici 26, 2366 MUTA, vložek:
100.000,00 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3446
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00008 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka
1/06979/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: ABEL podjetje za vzdrževa-
nje in popravilo vseh vrst vozil in mo-
torne mehanizacije ter trgovina in go-
stinstvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pameče 96/a, 2380 SLO-
VENJ GRADEC

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BREZNIK ANDREJ, Pame-

če 96/a, 2380 SLOVENJ GRADEC, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3447
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00009 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka
1/08792/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: A.S.T.G.T. storitveno in trgov-
sko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Čečovje 5, 2390 RAVNE NA
KOROŠKEM

Osnovni kapital: 154.140,00 Sit
Ustanovitelji: KOTNIK IRENA, Ob Suhi

1/a, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM, vlo-
žek: 154.140,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
9. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3448
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00010 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka
1/06703/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: MUH podjetje za proizvodnjo,
obrtno, storitveno in trgovinsko dejav-
nost d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šentjanž 168, 2373 ŠENT-
JANŽ PRI DRAVOGRADU

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČREŠNIK DARKO, Šent-

janž 168, 2373 ŠENTJANŽ PRI DRAVO-
GRADU, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 31. 3. 1992; BREG MILE-
NA, Šentjanž 168, 2373 ŠENTJANŽ PRI
DRAVOGRADU, 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3449
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00011 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka
1/07232/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: ERITON podjetje za svetova-
lni inženiring d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ob polju 11, 2366 MUTA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SAFRAN ANTON, Parti-

zanska 40, 2360 RADLJE OB DRAVI, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
24. 2. 1992; BRICMAN ERIKA, Ob polju
11, 2366 MUTA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 24. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3450
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00012 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka
1/07314/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: ALOSAS proizvodno, storitve-
no in trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prečna 2, 2380 SLOVENJ
GRADEC

Osnovni kapital: 140.000,00 Sit
Ustanovitelji: SVETINA ALOJZ, Prečna

2, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:

140.000,00 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3451
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00013 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka
1/08821/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: ARAUŠ trgovsko, proizvodno
in gostinsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bukovska vas 19, 2373
ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU

Osnovni kapital: 103.530,00 Sit
Ustanovitelji: ARAUŠ FERDINAND, Bu-

kovska vas 19, 2373 ŠENTJANŽ PRI
DRAVOGRADU, vložek: 51.765,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 8. 6. 1993; ARAUŠ
MARIJA, Bukovska vas 19, 2373 ŠENT-
JANŽ PRI DRAVOGRADU, vložek:
51.765,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 6.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3452
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00014 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka
1/09481/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: P.T.K. podjetje za proizvod-
njo, storitve in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Josipdol b.št., 0000 JOSIP-
DOL

Osnovni kapital: 4.191,00 Sit
Ustanovitelji: ŽORŽ ZMAGO, Pod Per-

kolico 52, 2360 RADLJE OB DRAVI, vlo-
žek: 2.095,50 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 12. 1989; BOKAN ANTON, Mladin-
ska 4, 2367 VUZENICA, vložek:
2.095,50 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

odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3453
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00015 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka
1/09475/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: CENTROAGENT proizvodno
in storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podvelka 43, 2363 POD-
VELKA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČAS NIKOLAJ, Podvelka

43, 2363 PODVELKA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 4. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3454
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00016 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka
1/05341/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: METALFLEX proizvodno, sto-
ritveno in trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Javornik 13, 2390 RAVNE
NA KOROŠKEM

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BELAJ BERNARD, Pod

Gonjami 22, 2391 PREVALJE, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 2.
1992; GOLOB JOŽE, Dobja vas 184,
2390 RAVNE NA KOROŠKEM, vložek:
4.000,00 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-3455
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00017 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka
1/06789/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: FIBO podjetje za storitve in
trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stari trg 270/d, 2380 SLO-
VENJ GRADEC

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽELEZNIK FRANC, Stari

trg 270/d, 2380 SLOVENJ GRADEC, vlo-
žek: 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3456
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00018 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka
1/07212/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: MINEŽA proizvodno, trgovsko
in gostinsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ribnica na Pohorju 6, 2364
RIBNICA NA POHORJU

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIHELIČ MARJAN, Rob-

nica na Pohorju 6, 2364 RIBNICA NA PO-
HORJU, vložek: 8.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 8. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3457
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00019 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka
1/06715/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: GRUBELNIK lesna galanteri-
ja d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vrtna 3, 2360 RADLJE OB
DRAVI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRUBELNIK ANTON, Vrt-

na 3, 2360 RADLJE OB DRAVI, 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3458
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00020 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka
1/06102/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: JT CENTER podjetje za trgo-
vino, gostinstvo in turizem d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Meža 32, 2370 DRAVOGRAD
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLAZOVNIK JOŽE, Dob-

rava 4, 2370 DRAVOGRAD, vložek:
50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
17. 4. 1992; KOSTANJEVEC TATJANA,
Meža 32, 2370 DRAVOGRAD, vložek:
50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
17. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3459
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00021 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka
1/06753/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: AMANDA podjetje za trgovi-
no in posredništvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Čečovje 75, 2390 RAVNE NA
KOROŠKEM

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ABRAHAM ANICA, Čečo-

vje 75, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM,
vložek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 8. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega

odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3460
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00022 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka
1/07173/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: ASTEX proizvodnja, trgovina
in inženiring d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podvelka 12/a, 2363 POD-
VELKA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČURIN MILAN, Podvelka

12/a, 2363 PODVELKA, 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3461
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00233 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka
1/03472/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: L.M.P. INTERNACIONAL sto-
ritveno in trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Legen 101/a, 2383 ŠMART-
NO PRI SLOVENJ GRADCU

Osnovni kapital: 4.200,00 Sit
Ustanovitelji: L.M.P. INTERNACIONAL

B.V.I.O., Rooth 5, 5993 PD MAASBREE,
NIZOZEMSKA, vložek: 1.400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 14. 7. 1990; B.S.CO-
NTACT VARIA B.V.I.O., Rooth 5, 5993
PD MAASBREE, NIZOZEMSKA, vložek:
700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 7.
1990; PANTNER MILAN, Legen 101/a,
2383 ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRAD-
CU, vložek: 1.400,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 14. 7. 1990; ŠEGA JOŽICA, Sp.
Ložnica 12, 2316 ZGORNJA LOŽNICA,
vložek: 700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
14. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
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reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3462
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00234 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka
1/03270/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: ER KODRUN trgovsko in go-
stinsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Robindvor 91, 2370 DRAVO-
GRAD

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VERDEL DARJA, Robin-

dvor 91, 2370 DRAVOGRAD, vložek:
700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 9.
1990; KODRUN ERVIN, Robindvor 39,
2370 DRAVOGRAD, vložek: 700,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 28. 9. 1990; AM-
BROŽ EDVIN, Trg 4.julija 38, 2370 DRA-
VOGRAD, vložek: 600,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 27. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3463
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00235 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka
1/01701/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5406234
Firma: TIMOS podjetje za notranjo

in zunanjo trgovino d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Bukovska vas 30/a, 2373

ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SREBROVIĆ ŽARKO, Bu-

kovska vas 30/a, 2373 ŠENTJANŽ PRI
DRAVOGRADU, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 28. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3464
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00236 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka
1/01763/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5353289
Firma: FORNECI COMMERCIUM

podjetje za trgovino, zastopstvo, pos-
redništvo in komisijo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Josipdol n.h., 2364 RIBNICA
NA POHORJU

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FORNECI DAMIJAN, Le-

hen 69, 2360 RADLJE OB DRAVI, vlo-
žek: 2.000,00 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3465
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00237 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka
1/02479/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: ATLAS COMPANY zunanja tr-
govina, kooperacija, transport in špe-
dicija d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Koroška cesta 11, 2360 RA-
DLJE OB DRAVI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SLIVNIKER JANKO, Suš-

nikova 14, 2366 MUTA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 4. 1990;
MICHEU ALBIN, Hart 8, A-9150 BLEIBU-
RG, AVSTRIJA, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 11. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3466
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00238 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka
1/02419/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5428297
Firma: ZAGORKA trgovsko podjetje

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Vas 66, 2360 RADLJE OB

DRAVI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LADINEK BOJAN, Vas

66, 2360 RADLJE OB DRAVI, 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3467
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00239 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka
1/02427/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: TGP GRETKA podjetje za tu-
ristično gostinsko dejavnost d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Javornik 55, 2390 RAVNE
NA KOROŠKEM

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAGELNIK MAKSIMI-

LJAN, Javornik 55, 2390 RAVNE NA KO-
ROŠKEM, vložek: 1.500,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 30. 5. 1990; KRAGELNIK
MARJETA, Javornik 55, 2390 RAVNE NA
KOROŠKEM, vložek: 500,00 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3468
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00240 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka
1/02647/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5401658
Firma: GSV-GRADBENI STROJI IN

VOZILA podjetje za trgovino in servis
gradbenih strojev in vozil d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tolsti vrh 122, 2390 RAVNE
NA KOROŠKEM
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Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRASSL JOHANN, Soe-

dingberg 221, 8152 STALLHOFEN, vlo-
žek: 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 ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3469
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00241 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka
1/03635/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: JEZNIK proizvodno in trgov-
sko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pohorska cesta 61, 2367
VUZENICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JEZNIK BRANKO, Poho-

rska cesta 61, 2367 VUZENICA, 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3470
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00242 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka
1/03621/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: PARTNER-INDUS proizvodno
in trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mariborska cesta 4, 2360
RADLJE OB DRAVI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PARTNER proizvodno in

trgovsko podjetje d.o.o., Mariborska ce-
sta 4, 2360 RADLJE OB DRAVI, vložek:
620,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 12.
1990; KOŠIR ALOJZ, Partizanska 48,
2360 RADLJE OB DRAVI, vložek: 460,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 12. 1990;
MIKLAVC JOŽEF, Vorančeva 6, 2360 RA-
DLJE OB DRAVI, vložek: 460,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 27. 12. 1990; FEKO-
NJA BOJAN, Koroška cesta 11, 2360

RADLJE OB DRAVI, vložek: 460,00 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3471
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00243 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka
1/04545/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: SISI proizvodno in trgovsko
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica Kralja Matjaža 2, 2392
MEŽICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠIPEK MIROSLAV, Ulica

Kralja Matjaža 2, 2392 MEŽICA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 10.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3472
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00249 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka
1/01302/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5316715
Firma: NOV’NA studio podeželja

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Na gradu 5, 2390 RAVNE NA

KOROŠKEM
Osnovni kapital: 6.000,00 Sit
Ustanovitelji: MEŠL MATEJA, Čečovje

54, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM, vlo-
žek: 400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 12. 1989; PRAZNIK MARIJA, Javor-
nik 45, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM,
vložek: 400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 12. 1989; PEROVEC NATAŠA, Na
Šancah 112, 2390 RAVNE NA KORO-
ŠKEM, vložek: 400,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 22. 12. 1989; TOMŠIČ ŽARKO,
Lampreče 26, 2393 ČRNA NA KORO-
ŠKEM, vložek: 400,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 22. 12. 1989; ŠTRUCL DUŠAN,

Mrvovo 17, 2392 MEŽICA, vložek:
400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 12.
1989; SGP KOGRAD DRAVOGRAD
TOZD Projektivni biro Dravograd n.sol.o.,
Mariborska 3, 2370 DRAVOGRAD, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 2. 1990; RAZOR Koroška razvojna
organizacija, Stara ulica 1, 2390 RAVNE
NA KOROŠKEM, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 30. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. 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 pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3473
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00250 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka
1/01700/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5406200
Firma: ELEKTRO DOBNIK instalaci-

je, projektiranje in popravila električ-
nih naprav d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Glavarstvo 1/b, 2391 PRE-
VALJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOBNIK JOŽE, Glavarst-

vo 1/b, 2391 PREVALJE, 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3474
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00251 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka
1/02193/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: KOROPLAST podjetje za no-
tranjo in zunanjo trgovino ter koopera-
cijo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Meža 126, 2370 DRAVO-
GRAD

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOSABER MARJAN,

Meža 126, 2370 DRAVOGRAD, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 3.
1990.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3475
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00252 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka
1/01556/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5333229
Firma: KOLIBRI trgovsko in proizvo-

dno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Dobrava 12/c, 2370 DRAVO-

GRAD
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NABERNIK TOMAŽ, Do-

brava 12/c, 2370 DRAVOGRAD, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 2.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3476
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00253 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka
1/05897/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5626641
Firma: SOLES prevoz, trgovina, pro-

izvodnja d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Mislinjska Dobrava 18, 2383

ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SLEMENIK ALEKSAN-

DER, Mislinjska Dobrava 18, 2383 ŠMA-
RTNO PRI SLOVENJ GRADCU, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 1.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku

30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3477
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00254 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka
1/04111/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: TOVARNA LESNE, EKOLOŠKE
IN STROJNE OPREME MEŽICA d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Glančnik 3, 2392 MEŽICA
Osnovni kapital: 24.814.417,80 Sit
Ustanovitelji: RUDNIK MEŽICA, TOVA-

RNA OPREME MEŽICA d.o.o., Glančnik
3, 2392 MEŽICA, vložek: 24.814.417,80
Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3478
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00255 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka
1/04255/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: TCC ITALSOLES podjetje za
proizvodnjo montažnih podplatov in tr-
ženje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šolska 5, 2380 SLOVENJ
GRADEC

Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: TUS COMMERCE d.o.o.,

Šolska 5, 2380 SLOVENJ GRADEC, vlo-
žek: 4.900,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
4. 9. 1991; COPRO d.o.o., Šolska 5,
2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:
5.100,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 9.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3479
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00256 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka
1/02806/00 vpisalo v sodni register tega

sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: MAČEK gostinsko turistično
trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Malgajeva 2/a, 2360 RAD-
LJE OB DRAVI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAČEK FRANJO, Malga-

jeva 2/a, 2360 RADLJE OB DRAVI, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
6. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3480
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00257 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka
1/02460/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: D’ ARS EXTREME podjetje za
zunanjo trgovino, delovanje in inženi-
ring d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zgornji Dolič 57, 2382 MIS-
LINJA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ARSOVSKA DUŠANKA,

Zgornji Dolič 57, 2382 MISLINJA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
1. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3481
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00258 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka
1/03122/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: KOMPLET proizvodno trgov-
sko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vas 62, 2360 RADLJE OB
DRAVI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOLOB IVAN, Vas 62,

2360 RADLJE OB DRAVI, vložek:
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2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 6.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3482
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00259 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka
1/04004/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: M.T.R. EXPORT IMPORT trgo-
vsko podjetje za notranjo in zunanjo
trgovino in gostinstvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mislinja 209, 2382 MISLI-
NJA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HLIŠ MILAN, Mislinja

209, 2382 MISLINJA, vložek: 2.000,00
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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3483
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00260 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka
1/03966/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: SCHAMP-T podjetje za pro-
iz., trg.živil.in neživil.proizvodov mar-
keting, storitve, zunanjo trg., konsig-
nacijo in zastop.tujih partnerjev d.o.o.
Prevalje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Spodnji kraj 40, 2391 PRE-
VALJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TURKUŠ SLAVKO, Spo-

dnji kraj 40, 2391 PREVALJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 2.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-

benik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3484
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00261 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka
1/04324/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: INTERARS proizvodno, storit-
veno in trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mislinja 37, 2231 MISLINJA
Osnovni kapital: 9.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIRNAT ŠTEFAN, Legen

11, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:
3.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 8.
1991; ORTER EGIDIJ, Mala Mislinja 43,
2382 MISLINJA, vložek: 3.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 21. 8. 1991; VRAVNEK
STANISLAV, Podgrad 181, 2370 DRAVO-
GRAD, vložek: 3.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 21. 8. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3485
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00262 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka
1/02738/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: POMA elektromehanika
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Robindvor 35, 2370 DRAVO-
GRAD

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POPIČ MARJAN, Robin-

dvor 35, 2370 DRAVOGRAD, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 1.
1990; POPIČ MONIKA, Robindvor 35,
2370 DRAVOGRAD, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3486
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00263 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka
1/04101/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: TOM INŽENIRING d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Glančnik 3, 2392 MEŽICA
Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: RUDNIK MEŽICA, TOVA-

RNA OPREME MEŽICA d.o.o., Glančnik
3, 2392 MEŽICA, vložek: 10.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 27. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3487
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00264 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka
1/06780/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: DUROLES, EKSPORT-IMPORT
proizvodno, trgovsko, transportno in
turistično podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vič 8, 2370 DRAVOGRAD
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUDRNOVSKY DUŠAN,

Vič 8, 2370 DRAVOGRAD, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 1.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3488
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00265 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka
1/02527/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: GIGO podjetje za inženiring
in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Partizanska 46, 2360 RAD-
LJE OB DRAVI
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Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČREŠNIK MARKO, Parti-

zanska 46, 2360 RADLJE OB DRAVI, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
30. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3489
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00266 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka
1/03987/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: PURPOLA podjetje za trgovi-
no, gostinstvo in turizem d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tolsti vrh 87/b, 2390 RAV-
NE NA KOROŠKEM

Osnovni kapital: 4.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAK VLADO, Tolsti vrh

87/b, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM, vlo-
žek: 1.334,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
24. 12. 1990; MAK ALEŠ, Tolsti vrh
87/b, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM, vlo-
žek: 1.334,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
24. 12. 1990; MAK CVETKA, Tolsti vrh
87/b, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM, vlo-
žek: 1.332,00 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3490
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00267 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka
1/03193/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: KOTA turistična agencija
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stare sledi 37, 2391 PRE-
VALJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: REDNAK GORDANA,

Stare sledi 37, 2391 PREVALJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
13. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3491
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00268 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka
1/02813/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: INTERSPEED trgovsko in sto-
ritveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Meškova 14, 2380 SLOVE-
NJ GRADEC

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HLUPIČ DARKO, Podgo-

rje 34/b, 2380 SLOVENJ GRADEC, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
24. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3492
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00269 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka
1/02748/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: VOTING podjetje za inženiri-
ng in zunanjo trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zgornji Dolič 72/a, 2382 MI-
SLINJA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VOCOVNIK LEOPOLD,

Zgornji Dolič 72/a, 2382 MISLINJA, vlo-
žek: 2.000,00 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3493
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00270 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka
1/03102/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: ZAVRŠNIK pogrebna služba
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šentilj 40, 2382 MISLINJA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAVRŠNIK JERNEJ, Še-

ntilj 40, 2382 MISLINJA, 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3494
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00271 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka
1/02815/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: HOMLAD proizvodno in trgo-
vsko podjetje s kovinskim materialom
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Polena 21, 2392 MEŽICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HOMER LADISLAV, Kna-

povška 12, 2392 MEŽICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 8.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3495
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00272 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka
1/01425/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: KOJOVI INŽENIRING d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Gmajna 20/e, 2380 SLO-

VENJ GRADEC
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Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOROŠEC JOŽICA,

Gmajna 20/e, 2380 SLOVENJ GRADEC,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 25. 12. 1989; KOROŠEC VINKO,
Gmajna 20/e, 2380 SLOVENJ GRADEC,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 25. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3496
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00273 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka
1/01261/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5318106
Firma: PRIMAL podjetje za pripravo

malic in drugih obrokov d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Stari trg 270/d, 2380 SLO-

VENJ GRADEC
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽELEZNIK FRANC, Stari

trg 270/d, 2380 SLOVENJ GRADEC, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
24. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3497
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00274 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka
1/01038/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5296650
Firma: PROTON-RAZVOJ podjetje za

projektiranje in proizvodnjo transpor-
tne opreme d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gmajna 44/b, 2380 SLOVE-
NJ GRADEC

Osnovni kapital: 37.600,00 Sit
Ustanovitelji: GABROVEC BOGDAN,

Gmajna 44/b, 2380 SLOVENJ GRADEC,
vložek: 18.800,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 11. 11. 1989; LAMUT BRANKO, De-
lavska pot 30, 2344 LOVRENC NA PO-

HORJU, vložek: 18.800,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 11. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3498
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00275 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka
1/01968/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5371619
Firma: PET trgo-plast-servis d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Šmartno 66, 2383 ŠMART-

NO PRI SLOVENJ GRADCU
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROTOVNIK LUDVIK,

Šmartno 66, 2383 ŠMARTNO PRI SLO-
VENJ GRADCU, vložek: 2.000,00 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3499
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00276 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka
1/01005/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5292964
Firma: GRADBINEC podjetje za gra-

dnjo in vzdrževanje objektov d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kidričeva 2, 2380 SLOVENJ

GRADEC
Osnovni kapital: 4.400,00 Sit
Ustanovitelji: KUPERTI FRANJO, Stari

trg 213, 2380 SLOVENJ GRADEC, vlo-
žek: 3.520,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
13. 9. 1989; KONEČNIK KAREL, Šmart-
no 228/a, 2383 ŠMARTNO PRI SLO-
VENJ GRADCU, vložek: 880,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 13. 9. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-

bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3500
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00277 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka
1/01779/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5514134
Firma: SEB’A trgovina, marketing in

gostinstvo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Pameče 56, 2380 SLOVENJ

GRADEC
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KNEZ JERNEJ, Pameče

56, 2380 SLOVENJ GRADEC, 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3501
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00278 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka
1/02729/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: NABERNIK prevozništvo, av-
tošola in ključavničarstvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pot ob Homšnici 16, 2380
SLOVENJ GRADEC

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NABERNIK ALOJZ, Pot

ob Homšnici 16, 2380 SLOVENJ GRA-
DEC, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 20. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3502
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00279 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka
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1/02785/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: KOWEX proizvodno trgovsko
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gozdna ulica 12, 2366
MUTA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČIČ VOJKO, Gozd-

na ulica 12, 2366 MUTA, 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3503
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00280 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka
1/02657/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: S.M.S. storitve, marketing,
svetovanje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celovška cesta 62, 2392
MEŽICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STEBLOVNIK MIRA, Ce-

lovška cesta 62, 2392 MEŽICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 6.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3504
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 1999/00783 z
dne 23. 12. 1999 pod št. vložka
1/06223/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: KOR-MONT gradbeništvo in
storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmartno 103, 2380 SLO-
VENJ GRADEC

Osnovni kapital: 1.383.000,00 Sit
Ustanovitelji: VREČKO IVAN, Šmartno

103, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:

691.500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
30. 3. 1992; VREČKO MATJAŽ, Šmartno
103, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:
691.500,00 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3505
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 1999/00785 z
dne 23. 12. 1999 pod št. vložka
1/04743/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: MOTCO proizvodno, trgovsko
in gostinsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lackovega odreda 22, 2366
MUTA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MOTALN MATJAŽ, Poho-

rska cesta 12, 2367 VUZENICA, 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3506
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 1999/00788 z
dne 24. 12. 1999 pod št. vložka
1/06761/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: KOROLES podjetje za storit-
ve, trgovino in proizvodnjo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podgorje 48, 2381 PODGO-
RJE PRI SLOVENJ GRADCU

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOROŠEC FRANC, Pod-

gorje 48, 2381 PODGORJE PRI
SLOV.GRADCU, 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-

benik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3507
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 1999/00789 z
dne 24. 12. 1999 pod št. vložka
1/06656/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: KKP ČREŠNIK proizvodno in
trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Meža 119, 2370 DRAVOG-
RAD

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČREŠNIK ALOJZIJ, Meža

119, 2370 DRAVOGRAD, vložek:
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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3508
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 1999/00790 z
dne 24. 12. 1999 pod št. vložka
1/06800/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: JAMAJ trgovina, storitve in
gostinstvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tomšičeva 41, 2380 SLO-
VENJ GRADEC

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAVORNIK MATJAŽ, Ko-

roška 4, 3325 ŠOŠTANJ, vložek:
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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3509
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 1999/00791 z
dne 24. 12. 1999 pod št. vložka
1/08814/00 vpisalo v sodni register tega
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sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: MAHER proizvodnja, storitve
in trgovina d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pod gradom 20, 2360 RAD-
LJE OB DRAVI

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAHER BRANISLAV, Pod

gradom 20, 2360 RADLJE OB DRAVI,
vložek: 100.000,00 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3510
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 1999/00792 z
dne 24. 12. 1999 pod št. vložka
1/06441/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: CUTING podjetje za računa-
lniški inženiring in zastopstva d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Turiška vas 31, 2383 ŠMAR-
TNO PRI SLOVENJ GRADCU

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRENKER JANEZ, Turi-

ška vas 31, 2383 ŠMARTNO PRI SLO-
VENJ GRADCU, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 5. 3. 1992; ŠEGETA-
LO VEDRAN, Lukovica 15, 1225 LUKO-
VICA, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 5. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3511

OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-
DEC je s sklepom Srg št. 1999/00793 z
dne 24. 12. 1999 pod št. vložka
1/06540/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: VADI trgovsko in prevozniško
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lackova 6, 2360 RADLJE OB
DRAVI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VADAS NIKOLA, Lacko-

va 6, 2360 RADLJE OB DRAVI, 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3512
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 1999/00794 z
dne 24. 12. 1999 pod št. vložka
1/09034/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5832098
Firma: SERAFINA podjetje za gosti-

nstvo in trgovino d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Trg 4.julija 47, 2370 DRA-

VOGRAD
Osnovni kapital: 117.000,00 Sit
Ustanovitelji: SEITL DARKO, Trg četrte-

ga julija 47, 2370 DRAVOGRAD, vložek:
117.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
5. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3513
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 1999/00795 z
dne 24. 12. 1999 pod št. vložka
1/06606/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: SAGRO-TRADE trgovsko, sto-
ritveno in proizvodno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ob Meži 24, 2391 PREVALJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETRE LEON, Ob Meži

24, 2391 PREVALJE, vložek: 10.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 8. 1992;
KATSCHER HEINZ, A-9121 Tainach 102,
AVSTRIJA, vložek: 90.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 24. 8. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-

reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3514

OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-
DEC je s sklepom Srg št. 1999/00796 z
dne 24. 12. 1999 pod št. vložka
1/05428/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: SINEL podjetje za proizvod-
njo in storitveno dejavnost, uvoz, iz-
voz, zastopanje, posredovanje, tgovi-
no in gostinstvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Raduše 36, 2380 SLOVENJ
GRADEC

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VORNŠEK MARJAN, Ra-

duše 36, 2380 SLOVENJ GRADEC, vlo-
žek: 8.000,00 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3515

OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-
DEC je s sklepom Srg št. 1999/00797 z
dne 24. 12. 1999 pod št. vložka
1/06279/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: NCPROGRESS podjetje za in-
ženiring, razvoj, proizvodnjo in sveto-
vanje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Javornik 64, 2390 RAVNE
NA KOROŠKEM

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KSENEMAN FRANC, Ja-

vornik 64, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM,
vložek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
28. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-3516
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 1999/00798 z
dne 24. 12. 1999 pod št. vložka
1/06910/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: FIŠER-FLIPER-MATEJC pod-
jetje za proizvodnjo in storitveno deja-
vnost, uvoz, izvoz, posredovanje, trgo-
vino in gostinstvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Selovec 54, 2373 ŠENT-
JANŽ PRI DRAVOGRADU

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FIŠER DARKO, Selovec

54, 2373 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRA-
DU, 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3517
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 1999/00799 z
dne 24. 12. 1999 pod št. vložka
1/05003/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: SKORIANZ podjetje za suho-
prašno lakiranje in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Koroška cesta 5l, 2366
MUTA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SKORIANZ HERBERT,

St. Nikolai l4, RUDEN, AVSTRIJA, vložek:
8.000,00 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
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-

bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-3518
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 1999/00800 z
dne 24. 12. 1999 pod št. vložka
1/06688/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: MRAVLJAK gradbena finali-
zacija, storitve in trgovina d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Koroška 76, 2360 RADLJE
OB DRAVI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MRAVLJAK EDVARD, Ko-

roška 76, 2360 RADLJE OB DRAVI, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
18. 3. 1992; MRAVLJAK CVETKA, Koro-
ška 76, 2360 RADLJE OB DRAVI, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9790
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00303 z
dne 21. 2. 2000 pod št. vložka
1/09627/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1357662
Firma: PALOMA tovarna lepenke

Prevalje d.d.
Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Nicina 10, 2391 PREVALJE
Osnovni kapital: 224.414.000,00 Sit
Ustanovitelji: DROBNIČ JURIJ, Mislinja

109, 2382 MISLINJA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-9807
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00301 z
dne 15. 2. 2000 pod št. vložka
1/03664/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega regist-
ra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: KARNER podjetje za pogreb-
ne storitve in trgovina d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gortinska cesta 17, 2366
MUTA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KARNER EMIL, Gortinska

cesta 17, 2366 MUTA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Vsebina

Sodni register 1653
Izbrisi po 32. členu ZFPPod 1653
Kranj 1653
Koper 1683
Krško 1780
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Slovenj Gradec 1839
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Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q POSEST Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig

PrPrPrPrPraaaaavkvkvkvkvkar izšloar izšloar izšloar izšloar izšlo

Prof. dr. Bogomir Sajovic

POSEST
Izšla je že deveta knjiga s področja civilnega prava profesorja civilistike dr. B. Sajovica. V njej
obravnava institucionalno vlogo posesti kot enega temeljnih civilnopravnih fenomenov, ki se je
razvijal in močno spreminjal z razvojem civilnopravne misli, ostala pa ji je temeljna funkcija,
posredovanje obvestila o oblastvenem položaju. Vzporedno s tem v zadnjem času nastajajo nujno
nove oblike, ki naj tako, kljub sicer priznanim in obstoječim klasičnim postulatom, vendar na
temelju izoblikovanih in logično-dogmatičnih pristopov, zadovoljivo utemeljujejo premostitve
klasičnih “ovir”. Ne samo zaradi tega, kot ugotavlja avtor v predgovoru, temveč sploh glede na
nova vrednotenja posameznih lastninskih položajev, ni povsem odklonjeno razpravljanje o
eventualni naravi pravice, ki se v današnjem prometu zaradi njegovih zahtev gotovo množe.

Ob nakazanih vprašanjih so v dodatku predstavljeni izbrani primeri vsebin in oblik posestnih
odnosov v naši praksi, ki osvetljujejo zadevajočo posestno problematiko.

Cena: 5.670 10517
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