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Sodni register
Izbrisi
po 32. členu ZFPPod

CELJE
Sr-10028
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00506 z dne 14. 2.
2000 pod št. vložka 1/01226/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MARCEL trženje, montaža in
projektiva, d.o.o. Celje, Grevenbroichova 13
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Grevenbroichova 13, 3000
CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOLČMAN MIRO, Drapšinova 15, 3000 CELJE, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 12. 1989;
GOLČMAN MARJETA, Drapšinova 15,
3000 CELJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 5. 1992.
Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-10034
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00511 z dne 14. 2.
2000 pod št. vložka 1/01290/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: EDO 2000 družba za ekonomski, poslovni in organizacijski inženiring,
Celje, d.o.o. Miličinskega 12, Celje
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Milčinskega 12, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PREZELJ NEVENKA, Milčinskega 12, 3000 CELJE, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
10. 12. 1989; LJUBEJ RENATA, Okrogarjeva 3, 3000 CELJE, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 10. 12. 1989.
Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-10064
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00544 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/04659/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: OKTAN podjetje za cestni promet, d.o.o., Velenje Kersnikova 13
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kersnikova 13, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 106.400,00 Sit
Ustanovitelji: BUKIĆ ARNAD, M. Cvitkoviča 20/a, SARAJEVO - BIH, vložek:
106.400,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
5. 9. 1992.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-10066
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00545 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/04510/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
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iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: NINETTE d.o.o., foto, avdio in
video storitve, Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Opekarniška cesta 8/A, 3000
CELJE
Osnovni kapital: 141.081,00 Sit
Ustanovitelji: KUNAJ MARJAN, Goriška
4, 3000 CELJE, vložek: 72.081,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 4. 9. 1992; PERSOLJA
JOLANDA, Opekarniška 8 a, 3000 CELJE,
vložek: 69.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 9. 1992.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-10067
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00546 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/04506/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BUILD podjetje za inžiniring,
izvajanje gradbenih, obrtniških, inštalacijskih del in trgovino d.o.o. Grobelno
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Sp. Selce 6, 3231 GROBELNO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RUPNIK SLAVKO, Sp. Selce 6, 3231 GROBELNO, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4. 1992.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-10069
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00547 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/04505/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: EROTIC-SHOP-VIDEO mednarodno trgovsko podjetje, d.o.o. Celje,
Pohorska 6
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Pohorska 6, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOLINER METKA, Pohorska 6, 3000 CELJE, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 8. 4. 1992.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-10071
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00548 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/04499/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ZBIČAJNIK Stavbno kleparstvo
in izolacije d.o.o., Žarova 20, Velenje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Žarova 20, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZBIČAJNIK IGOR, Žarova
20, 3320 VELENJE, vložek: 7.200,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1992; ZBIČAJNIK MARTINA, Žarova 20, 3320 VELENJE, vložek: 800,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1992.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-10073
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00549 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/04495/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TWINS proizvodnja in trgovina, d.o.o. Prelasko 10/a, Buče
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Prelasko 10/a, 3255 BUČE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DEBELAK KRISTJAN ROBERT, Buče 28, 3255 BUČE, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 1.
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1994; PEČNIK KAROLINA, Buče 28, 3255
BUČE, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 12. 1. 1994; DEBELAK FRANC, Buče 28, 3255 BUČE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 12. 1. 1994.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-10075
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00550 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/04487/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BENDELJA Podjetje za trgovino in avtošolo, d.o.o., Na livadi 3, Rogaška Slatina
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Na livadi 3, 3250 ROGAŠKA
SLATINA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BENDELJA ZLATKO, Na livadi 3, 3250 ROGAŠKA SLATINA, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
9. 4. 1992.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-10077
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00551 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/04482/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5667208
Firma: ŠPORT LIR podjetje za organizacijo prireditev, trženje in športni inženiring, d.o.o., Velenje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šaleška 3, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SRNOVRŠNIK LJUBO, Selo 7, 3320 VELENJE, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 8. 4. 1992.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku sklepa navedeno gospodarsko druž-

bo. 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-10079
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00552 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/04478/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: S.U.S. Trgovina na debelo in
drobno in zastopstvo d.o.o. Šempeter
127
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šempeter 127, 3311 ŠEMPETER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: UDRIH SILVESTER, Šempeter 127, 3311 ŠEMPETER, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
9. 4. 1992; UDRIH SILVA, Šempeter 127,
3311 ŠEMPETER, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 9. 4. 1992.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-10081
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00553 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/04477/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: EXTREM trgovina in storitve,
d.o.o., Velenje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Jenkova 17, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MEH CITA, Jenkova 17,
3320 VELENJE, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 7. 4. 1992.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-10083
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00554 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/04475/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: RAMKO podjetje za intelektualne storitve, proizvodnjo in trgovino d.o.o.
Migojnice 30, Griže
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Migojnice 30, 3302 GRIŽE
Osnovni kapital: 9.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOT MITO, Migojnice 30,
3302 GRIŽE, vložek: 9.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 4. 1992.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-10085
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00555 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/04473/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5658179
Firma: ROYO trgovina in storitve,
d.o.o. Rogaška Slatina, Ratanska vas
20/a
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ratanska vas 20/a, 3250 ROGAŠKA SLATINA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BERCKO KONRAD, Ratanska vas 20/a, 3250 ROGAŠKA SLATINA,
vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 4. 1992; GOBEC-BERCKO JOŽEFA,
Ratanska vas 20/a, 3250 ROGAŠKA SLATINA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 10. 4. 1992.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-10087
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00556 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/04470/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5646308
Firma: P & K trgovsko podjetje, d.o.o.,
Rogatec, Rogatec 195
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Rogatec 195, 3252 ROGATEC
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KATALENIĆ MARIJA, Stritarjeva ul. 5, ZAGREB, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 6. 1992;
PODHRAŠKI JOSIP, Vrbišnica 63, HUM NA
SUTLI, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 6. 1992.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-10089
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00557 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/04469/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MADERA Trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje d.o.o. Liboje
119 d Petrovče
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Liboje 119 d, 3301 PETROVČE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MILOVANOVIĆ DRAGOMIR, Liboje 119 d, 3301 PETROVČE, vložek: 4.800,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
30. 3. 1992; MILOVANOVIĆ MILENA, Liboje 119 d, 3301 PETROVČE, vložek:
3.200,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
30. 3. 1992.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-10091
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00558 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/04467/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MAREX proizvodno trgovsko
podjetje, d.o.o., Žalec
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kajuhova 11, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: CVIKL MARTIN, Kajuhova
8, 3310 ŽALEC, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 8. 4. 1992.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
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je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-10093
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00559 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/04464/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MASTNAK trgovina na debelo,
d.o.o., Šentjur
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dušana Kvedra 35, 3230
ŠENTJUR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MASTNAK DARKO, Dušana Kvedra 35, 3230 ŠENTJUR, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
9. 4. 1992.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-10095
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00560 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/04452/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TROŠT & CO podjetje za poslovne storitve, d.o.o. Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Socka 62/a, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: OMERZA FERDINAND,
Socka 62/a, 3000 CELJE, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 5. 1992.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-10097
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00561 z dne 17. 2.
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2000 pod št. vložka 1/04451/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: FIORI 03 Proizvodnja, trgovina, d.o.o., Galicija 75, Žalec
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Galicija 75, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 932.449,00 Sit
Ustanovitelji: NOVAK KSENIJA, Gorica
8, 3201 ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI, vložek: 703.579,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 5. 1992; FLORJANC DUŠAN, Tomšičev trg 17, 3000 CELJE, vložek:
228.870,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 5. 1992.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-10099
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00562 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/04449/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5654866
Firma: FIORI - MARKETING atelje,
d.o.o., Šaranovičeva 11, Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šaranovičeva 11, 3000
CELJE
Osnovni kapital: 406.880,00 Sit
Ustanovitelji: FLORJANC DUŠAN, Tomšičev trg 17, 3000 CELJE, vložek:
382.467,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 4. 1992; BRILEJ ZVONE, Šaranovičeva 11, 3000 CELJE, vložek: 24.413,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 4. 1992.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-10101
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00563 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/04404/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: S.O.M.2 trgovina, proizvodnja
in kooperacija d.o.o. Velenje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Škale 97/b, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽIVIC OLGA, Škale 97 b,
3320 VELENJE, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 27. 3. 1992; ŽIVIC MILAN, Škale 97 b, 3320 VELENJE, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
27. 3. 1992.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-10103
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00564 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/04389/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: STARLET MARKETING d.o.o.
Podplat, Kačji dol 26
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kačji dol 26, 3241 PODPLAT
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: STRMČNIK MIRAN, Kačji
dol 26, 3241 PODPLAT, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 4. 1992.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-10105
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00565 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/04318/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5737214
Firma: STUDIO MOZAIK Podjetje za
izdelavo in založništvo avdio-vizuelnih
komunikacij, d.o.o., Velenje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Škale 184, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIDMAR NADA, Prešernova 9/a, 3320 VELENJE, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1992;
ČONKAŠ TOMO, Prešernova 9/a, 3320
VLENJE, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1992.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-10107
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00566 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/04265/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BIO BRST trgovsko, storitveno
in servisno podjetje, d.o.o. Šmarje pri
Jelšah, Šmarje pri Jelšah 170
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šmarje pri Jelšah 170, 3240
ŠMARJE PRI JELŠAH
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MEH MELITA, Šmarje pri
Jelšah 170, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH,
vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
31. 3. 1992.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-10109
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00567 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/04215/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KANJA Storitveno in trgovsko
podjetje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ložnica 20a, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: POLAK SONJA, Ložnica
20a, 3310 ŽALEC, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1992.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-10111
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00568 z dne 17. 2.
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2000 pod št. vložka 1/04211/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KONTAKT AVTO Elektroservis
in trgovina Celje, d.o.o., Vrunčeva 30,
Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vrunčeva 30, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOKALJ RAJKO, Vrunčeva
30, 3000 CELJE, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 6. 12. 1990.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-10113
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00569 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/04178/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BUŽAN trgovsko, storitveno in
transportno podjetje, d.o.o. Celje, Cesta
na Ostrožno 4/b
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cesta na Ostrožno 4/b, 3000
CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BUŽAN ZLATKO, Cesta na
Ostrožno 4/b, 3000 CELJE, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
2. 4. 1992; BUŽAN DARINKA, Cesta na
Ostrožno 4/b, 3000 CELJE, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
2. 4. 1992.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-10115
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00570 z dne 17. 2.
2000 pod št. vložka 1/04140/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: INCH & CO. trgovsko podjetje,
d.o.o. Celje, Dobojska 30
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dobojska 30, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit

Št.

Ustanovitelji: RADAKOVIČ DRAGO, Dobojska 30, 3000 CELJE, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4. 1992.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-10124
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00579 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/03802/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: NA - SA trgovina in svetovanje,
d.o.o. Rogaška Slatina, Šlandrova 1
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šlandrova 1, 3250 ROGAŠKA
SLATINA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČOKIĆ MIRZA, Ive Lole Ribara 24, DOBOJ, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 2. 10. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-10126
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00580 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/03804/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BINAL storitveno podjetje,
d.o.o., Pepelno 6, Šmartno v Rožni dolini
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Pepelno 6, 3201 ŠMARTNO V
ROŽNI DOLINI
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: APOTEKAR ALBIN, Pepelno 6, 3201 ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI,
vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
24. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske 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-10128
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00581 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/03809/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VARMONT d.o.o., trgovinsko-storitveno podjetje, Slovenske Konjice
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kajuhova 4, 3210 SLOVENSKE KONJICE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: OVČAR RADO, Ulica bratov Mernik 22, 3214 ZREČE, vložek:
8.000,00 Sit, ostalo, vstop: 27. 7. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-10130
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00582 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/03811/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ŠAMOT splošno gradbeno podjetje, d.o.o. Teharje, Bukovžlak 84
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Bukovžlak 84, 3221 TEHARJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: OJSTERŠEK MARJAN, Bukovžlak 84, 3221 TEHARJE, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
24. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-10132
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00583 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/03820/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GOP-IN storitveno podjetje,
d.o.o., Grobelno, Lipovec 4/a
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Lipovec 4/a, 3231 GROBELNO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GAJŠEK JOŽEF, Lipovec
4/a, 3231 GROBELNO, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-10134
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00584 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/03853/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: OPAL trgovina in storitve, d.o.o.
Celje, Lilekova 5
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Lilekova 5, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 9.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETEK JELISAVA, Lilekova 5, 3000 CELJE, vložek: 3.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 19. 3. 1992; PETEK
STANISLAV, Lilekova 5, 3000 CELJE, vložek: 3.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 3. 1992; PETEK POLONA, Lilekova 5,
3000 CELJE, vložek: 3.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-10136
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00585 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/03868/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PERO trgovina, storitve, d.o.o.,
Bistrica ob Sotli
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Bistrica ob Sotli 56, 3256 BISTRICA OB SOTLI
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HARTL JOŽE, Kozje 28,
3260 KOZJE, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko 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 gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-10139
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00586 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/03892/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma:
SINGAPUR-SLOVENIAN
TRGOVSKA DRUŽBA d.o.o. Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Miličinskega 5, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 9.100,00 Sit
Ustanovitelji: DIGITEX SYSTEMS PTE
LTD, Singapore, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH, vložek: 4.550,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 10. 12. 1991; MTD D.O.O.
LJUBLJANA, Ljubljana, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 4.550,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-10142
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00587 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/03893/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ABES TRADE Podjetje za trgovino, izvoz, uvoz, posredovanje in zastopstvo, d.o.o., Celje Ul. XIV. divizije 14
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ul. XIV. divizije 14, 3000
CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KREMŽAR ERNEST, Kraigherjeva 13, 3000 CELJE, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 3. 1992; ŽIC
MITJA, Čopova 1, 3000 CELJE, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
27. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.

Sr-10145
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00588 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/03905/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KRANER IVAN trgovina, servis,
uvoz, izvoz, d.o.o. Vojnik
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Celjska cesta l, 3212 VOJNIK
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRANER IVAN, Celjska cesta 1, 3212 VOJNIK, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 28. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-10148
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00589 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/03919/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: RACIONAL špedicija d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Na griču 7, 3211 LJUBEČNA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PFEIFER AVGUŠTIN, Arja
vas 80/c, 3301 PETROVČE, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
20. 12. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-10151
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00590 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/03921/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: NAKTARINA Export-Import
d.o.o. Rečica ob Savinji
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Sp. Rečica 2 a, 3332 REČICA
OB SAVINJI
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MESUT VELIJA, Sp. Rečica 2 a, 3332 REČICA OB SAVINJI, vložek:
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4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
24. 10. 1991; BEKIM VELIJA, Ljubotinska
4, TETOVO MAKEDONIJA, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
24. 10. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-10154
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00591 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/03922/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PROMOLES Proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Rogatec, Dobovec 37
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dobovec 37, 3252 ROGATEC
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠILEC LEOPOLD, Rogatec 47/b, 3252 ROGATEC, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
16. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-10157
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00592 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/03926/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DANTAI podjetje za trgovinsko
in športno dejavnost d.o.o. Celje, Gorica pri Šmartnem 56
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Gorica pri Šmartnem 56,
3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.384,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKRABER ALEKSANDER,
Gorica pri Šmartnem 56, 3000 CELJE, vložek: 4.192,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
2. 3. 1992; STEBLOVNIK BOŠTJAN, Rečica ob Paki 62/b, 3327 ŠMARTNO OB
PAKI, vložek: 4.192,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 2. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko 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 gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-10160
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00593 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/03935/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: K & L podjetje za trgovino s
kemijskimi proizvodi, d.o.o titova 100,
Radeče
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Titova 100, 1433 RADEČE
Osnovni kapital: 37.320,00 Sit
Ustanovitelji: LEHMANN JORG, Schwedenweg 24, EBERSBERG, NEMČIJA, vložek: 18.660,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
27. 12. 1991; KOMIČ PERO, Schwedenweg 24, EBERSBERG, NEMČIJA, vložek:
18.660,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
27. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-10163
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00594 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/03938/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ATEMS d.o.o., podjetje za poslovne storitve, trgovino in gostinstvo,
Podčetrtek, Podčetrtek 64
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež:
Podčetrtek
64,
3254
PODČETRTEK
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOSE JOŽE, Vrhpolje 86,
1240 KAMNIK, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 29. 1. 1992; KRALJ IRENA, Sejmiška 7, 1230 DOMŽALE, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
29. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske 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-10165
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00595 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/03946/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SAFIR podjetje za trgovino, zastopanje in gostinstvo d.o.o., Velenje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Velenje, Efenkova 34, 3320
VELENJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAMNIK BRANDO, Efenkova 34, 3320 VELENJE, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-10166
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00596 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/03949/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ICI TRADE podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve d.o.o., Žalec
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vrečerjeva 1, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: IVAKIČ IZTOK, Pod lipami
30, 3000 CELJE, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 23. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-10167
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00597 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/03952/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KARA, Trgovsko podjetje
d.o.o., Celje, Opekarniška 11
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Opekarniška 11, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JEZERNIK SINJO, Kraigherjeva 24, 3000 CELJE, vložek: 5.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 3. 1992;
TRUPEJ RENATA, Opekarniška 11, 3000
CELJE, vložek: 3.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-10168
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00598 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/03957/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: POS-IM-EX-OREL Poslovne storitve, Import-Export in Trgovina, d.o.o.
Velenje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Trg mladosti 6, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: OREL DUŠAN, Celjska
c. 3, 3320 VELENJE, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 5. 3. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-10169
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00599 z dne 18. 2.
2000 pod št. vložka 1/03962/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: HIT podjetje za trgovino, gostinstvo in storitve, d.o.o., Velenje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Pohorskega bataljona 5,
3320 VELENJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HLADIN IRENA, Janka Urliha 22, 3320 VELENJE, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
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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-10180
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00638 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/01693/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: EKO PLAST mednarodno trgovsko podjetje, d.o.o. Celje Trubarjeva 5
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Trubarjeva 5, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOPRIVC EMIL, Trubarjeva 5, 3000 CELJE, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 29. 12. 1992; KOPRIVC ANAMARIJA, Trubarjeva 5, 3000
CELJE, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 4. 1990.
Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-10181
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00640 z dne 21. 2.
2000 pod št. vložka 1/01699/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PC TREND Računalniški inženiring, Gubčeva 1, Celje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Gubčeva 1, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRUBER ZLATKO, Podjavorškova 9, 3000 CELJE, vložek: 1.400,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 12. 1989;
GRUBER SANJA, Podjavorškova 9, 3000
CELJE, vložek: 600,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 10. 12. 1989.
Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-7803
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00016 z dne 6. 1. 2000
pod št. vložka 1/01520/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-

nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: VB CAR storitve in trgovina,
d.o.o., Petrovče 156, Petrovče
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Petrovče 156, 3301 PETROVČE
Osnovni kapital: 5.000,00 Sit
Ustanovitelji: VERDEL BORIS, Petrovče
156, 3301 PETROVČE, vložek: 5.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-7804
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00017 z dne 6. 1. 2000
pod št. vložka 1/01518/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: KAMEJA Kamnoseško podjetje, Jamova 2/a, Celje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Jamova 2/a, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOŽAR BOJAN, Nušičeva
2 b, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 12. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7805
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00018 z dne 6. 1. 2000
pod št. vložka 1/01517/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: BIOMEX d.o.o., trgovina na debelo, Topole 24 a, Rogaška Slatina
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Topole 24 a, 3250 ROGAŠKA
SLATINA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: IVANUŠ IVAN, Topole 24
a, 3250 ROGAŠKA SLATINA, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
20. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko 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 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-7806
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00019 z dne 6. 1. 2000
pod št. vložka 1/01516/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: NISA d.o.o., trgovina na debelo in drobno, Rogaška Slatina, Tržišče 9
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Tržišče 9, 3250 ROGAŠKA
SATINA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽIBERT LUDVIK, Tržišče 9,
3250 ROGAŠKA SLATINA, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
10. 4. 1990; KORDIŠ GORAZD, Turjaško
naselje 4, 1330 KOČEVJE, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
10. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7807
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00021 z dne 6. 1. 2000
pod št. vložka 1/01512/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: ELAS elektronika, atenski sistemi, d.o.o., Sp. Črnova 36, Titovo Velenje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Črnova 16, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTRAVS STANISLAV, Vinska gora 17, 3320 VELENJE, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
8. 3. 1990; ŠIBANC BENO, Sp.Črnova 16,
3320 VELENJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 8. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
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Sr-7808
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00022 z dne 6. 1. 2000
pod št. vložka 1/01508/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: ŠORTI trgovina na debelo in
drobno, d.o.o. Šentjur, Ulica XIV. divizije
15
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ulica XIV. divizije 15, 3230
ŠENTJUR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠOSTER BORIS, Ulica XIV.
divizije 15, 3230 ŠENTJUR, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
23. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7809
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00024 z dne 6. 1. 2000
pod št. vložka 1/01505/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: NIKOLIČ Instrukcije-prevajanje, Kersnikova 1, Titovo Velenje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kersnikova 1, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NIKOLIČ IRENA, Kersnikova 1, 3320 VELENJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-7810
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00025 z dne 6. 1. 2000
pod št. vložka 1/01499/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: ZOYA trgovina na debelo in
drobno, d.o.o. Škofja vas, Škofja vas 62
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Škofja vas 62, 3211 ŠKOFJA
VAS
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Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MEDVED VIDA, Škofja vas
13, 3211 ŠKOFJA VAS, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7811
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00026 z dne 6. 1. 2000
pod št. vložka 1/01497/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: KRAJNC trgovsko in gostinsko
podjetje d.o.o. Podgorje 12, Frankolovo
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež:
Podgorje
12,
3213
FRANKOLOVO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAJNC HILDA HELENA,
Podgorje 12, 3213 FRANKOLOVO, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
1. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7812
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00027 z dne 6. 1. 2000
pod št. vložka 1/01491/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: KAFKA podjetje za trgovino
d.o.o. Zidanškova ulica 3, Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Zidanškova ulica 3, 3000
CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOBRAVC BRANKO, Zidanškova ulica 3, 3000 CELJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
26. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 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-7813
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00028 z dne 6. 1. 2000
pod št. vložka 1/01486/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: DOBO, komercialne storitve,
d.o.o., Celje, Ul. Frankolovskih žrtev 28
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ul. Frankolovskih žrtev 28,
3000 CELJE
Osnovni kapital: 9.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOBRAVC BOJAN, Ul.
Frankolovskih žrtev 28, 3000 CELJE, vložek: 9.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
27. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-7814
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00029 z dne 6. 1. 2000
pod št. vložka 1/01483/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: KOSTROEL podjetje za proizvodnjo strojev, elektronskih naprav in
trgovino d.o.o. Trnovlje 179, Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Trnovlje 179, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIRŠ DAMJAN, Trnovlje
179, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 29. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7815
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00030 z dne 6. 1. 2000
pod št. vložka 1/01480/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
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Firma: YU - MI podjetje za trženje in
prodajo trgovskega blaga, d.o.o. Šentjur pri Celju, Ul. I. celjske čete 14
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ul. I. celjske čete 14, 3230
ŠENTJUR PRI CELJU
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VUKMANIČ ALOJZ, Ul.
I.celjske čete 14, 3230 ŠENTJUR, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
14. 12. 1989; VUKMANIČ MIRA, Ul. I. celjske čete 14, 3230 ŠENTJUR, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
14. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7816
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00031 z dne 6. 1. 2000
pod št. vložka 1/01478/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: ELSTIK proizvodnja in trgovina na debelo in drobno, d.o.o. Polzela
54 - Polzela
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Polzela 54, 3313 POLZELA
Osnovni kapital: 123.413,80 Sit
Ustanovitelji: ŠUSTER NEVENKA, Polzela 54, 3313 POLZELA, vložek:
123.413,80 Sit, ne odgovarja, vstop:
27. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7817
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00032 z dne 6. 1. 2000
pod št. vložka 1/01477/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: TIRTRANS transport in storitve, d.o.o., Šentjur pri Celju, Cesta Kozjanskega odreda 18
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cesta Kozjanskega odreda
18, 3230 ŠENTJUR PRI CELJU
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit

Ustanovitelji: HRUSTEL MILAN, Cesta
kozjanskega odreda 18, 3230 ŠENTJUR,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
2. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7818
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00033 z dne 6. 1. 2000
pod št. vložka 1/01475/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: KOBULA Trgovsko in gostinsko podjetje, d.o.o., Braslovče 53,
63314 Braslovče
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež:
Bralovče
53,
3314
BRASLOVČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STROJANŠEK CVETKA,
Braslovče 53, 3314 BRASLOVČE, vložek:
1.100,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
15. 2. 1990; STROJANŠE BRANE, Braslovče 53, 3314 BRASLOVČE, vložek:
900,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
15. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7819
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00034 z dne 6. 1. 2000
pod št. vložka 1/01458/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: TO & MI trgovina, gostinstvo in
turizem, Lesično 69/c, Lesično, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Lesično 69/c, 3261 LESIČNO
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: ZAKOŠEK MIHAEL, Lesično 69/c, 3261 LESIČNO, vložek: 700,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 2. 1990; KOVAČIČ MIRKO, Lesično 26/a, 3261
LESIČNO, vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 2. 1990; ZAKOŠEK ALFRED ANTON, Pilštajn 22, 3261 LESIČNO,
vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
2. 2. 1990.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-7820
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00035 z dne 6. 1. 2000
pod št. vložka 1/01456/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: EX gostinsko in trgovsko podjetje, d.o.o., Leona Dobrotinška 10,
Šentjur pri Celju
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Leona Dobrotinška 10, 3230
ŠENTJUR PRI CELJU
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: WAPORNIK MAKSIMILJAN, Zidanškova 27, 3000 CELJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
10. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-7821
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00036 z dne 6. 1. 2000
pod št. vložka 1/01454/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: GRID, gradbeni inženiring,
d.o.o., Prebold n.h.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Prebold n.h., 3312 PREBOLD
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: OROŽIM DARKO, Prebold
n.h., 3312 PREBOLD, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-7822
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00037 z dne 6. 1. 2000

Št.

pod št. vložka 1/01444/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: FURMAN, montaža drobnih
kovinskih elektroelementov, d.o.o. Polene 37
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Polene 37, 3210 SLOVENSKE
KONJICE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FURMAN IVAN, Polene 37,
3210 SLOVENSKE KONJICE, vložek:
1.020,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
19. 2. 1990; FURMAN NADA, Polene 37,
3210 SLOVENSKE KONJICE, vložek:
980,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
19. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-7823
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00038 z dne 6. 1. 2000
pod št. vložka 1/01430/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: PLETINA Pletiljstvo, tekstil in
usnjeni izdelki d.o.o. Partizanska 7, Slov.
Konjice
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Partizanska 7, 3210 SLOV.
KONJICE
Osnovni kapital: 12.600,00 Sit
Ustanovitelji: GORENAK CVETKA, Toneta Melive 2, 3210 SLOV. KONJICE, vložek:
12.600,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
22. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7824
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00039 z dne 6. 1. 2000
pod št. vložka 1/01421/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: ŠTRAUS Trgovsko podjetje,
d.o.o., Zadrže 52, Šmarje pri Jelšah
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Zadrže 52, 3240 ŠMARJE PRI
JELŠAH
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTRAUS ALEKSANDER,
Zadrže 52, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
31. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7825
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00040 z dne 6. 1. 2000
pod št. vložka 1/01419/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: ZVONČEK, trgovina na debelo
in drobno z mešanim blagom, d.o.o.,
Razgledna 25, Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Razgledna 25, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FERMOLŠEK MIHAELA,
Razgledna 25, 3000 CELJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
20. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7826
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00041 z dne 6. 1. 2000
pod št. vložka 1/01412/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: OOMAS podjetje za trgovanje
z odpadnim materialom, avtomobili in
stroji, d.o.o., Zadobrova 52, Škofja vas
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Zadobrova 52, 3211 ŠKOFJA
VAS
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LUBEJ DUŠAN, Zadobrova 52, 3211 ŠKOFJA VAS, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
10. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 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 gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7827
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00042 z dne 6. 1. 2000
pod št. vložka 1/01410/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: KLITEP trgovina in proizvodnja, d.o.o. Luče ob Savinji, Krnica 33
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Krnica 33, 3334 LUČE OB
SAVINJI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROBNIK JANEZ, Krnica
33, 3334 LUČE OB SAVINJI, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
20. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7828
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00043 z dne 7. 1. 2000
pod št. vložka 1/05807/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: INTERKRENN-JELEN trgovsko
podjetje, d.o.o. Laško, Rečica n.h.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Rečica n.h., 3270 LAŠKO
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Sr-7829
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00044 z dne 7. 1. 2000
pod št. vložka 1/05812/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: GOJZDNIK Proizvodno trgovsko in posredniško podjetje d.o.o. Ljubljanska cesta 8, Šentjur
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljanska cesta 8, 3230
ŠENTJUR
Osnovni kapital: 129.200,00 Sit
Sr-7830
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00045 z dne 7. 1. 2000
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pod št. vložka 1/05820/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5814502
Firma: DREV, zastopstvo in trgovina,
d.o.o., Topolščica, Topolščica 55a
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Topolšica 55/a, 3326 TOPOLŠICA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Sr-7831
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00053 z dne 7. 1. 2000
pod št. vložka 1/05824/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: TRANSPOS prevozi in posredništvo, d.o.o. Rogaška Slatina, Plat 17
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Plat 17, 3250 ROGAŠKA SLATINA
Osnovni kapital: 104.550,00 Sit
Sr-7832
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00054 z dne 7. 1. 2000
pod št. vložka 1/05825/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: SPEA Proizvodno, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Velenje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Lipa 29, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 157.286,00 Sit
Sr-7833
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00055 z dne 7. 1. 2000
pod št. vložka 1/05827/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: HRAM ANDERLIČ gostinstvo,
trgovina in storitve, d.o.o. Rogaška Slatina, Kidričeva 44
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kidričeva 44, 3250 ROGAŠKA SLATINA
Osnovni kapital: 131.419,00 Sit
Sr-7834
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00056 z dne 7. 1. 2000
pod št. vložka 1/05829/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: KUPEC Trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o. Gorica 89, Gorica pri
Slivnici
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Gorica 89, 3263 GORICA PRI
SLIVNICI
Osnovni kapital: 200.510,00 Sit

Sr-7835
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00057 z dne 7. 1. 2000
pod št. vložka 1/05831/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: BOGNAR podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o. Poljska pot 8, Škofja vas
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Poljska pot 8, 3211 ŠKOFJA
VAS
Osnovni kapital: 115.000,00 Sit
Sr-7836
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00058 z dne 7. 1. 2000
pod št. vložka 1/05839/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: ZEUS trgovina in storitve d.o.o.
Žalec, Ulica talcev 3
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ulica talcev 3, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 110.347,00 Sit
Sr-7837
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00059 z dne 7. 1. 2000
pod št. vložka 1/05841/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: NAAI trgovina, storitve, proizvodnja, d.o.o. Tepanje 65 Slovenske
Konjice
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Tepanje 65, 3210 SLOVENSKE KONJICE
Osnovni kapital: 106.600,00 Sit
Sr-7838
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00060 z dne 7. 1. 2000
pod št. vložka 1/05846/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: VEMI MONT trgovina in storitve, d.o.o. Laško, Cesta na Lahomšek
20
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cesta na Lahomšek 20, 3270
LAŠKO
Osnovni kapital: 103.550,00 Sit
Sr-7839
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00072 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/05897/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: HB TRADE trgovsko in transportno podjetje, d.o.o., Podčetrtek
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Podčetrtek 59 a, 3254
PODČETRTEK
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7840
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00073 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/05916/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PODGORŠEK TRADE trgovina,
storitva, proizvodnja, d.o.o. Velenje, Šalek 81
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Velenje, Šalek 81, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 104.300,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7841
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00074 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/05913/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5806348
Firma: AVTOGUM TEKAVC d.o.o., Gomilsko n.h., Gomilsko
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Gomilsko n.h., 3303 GOMILSKO
Osnovni kapital: 151.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-7842
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00075 z dne 10. 1.

Št.

2000 pod št. vložka 1/05930/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LASTALLA trgovina, storitve,
proizvodnja, d.o.o., Arja vas 9 Petrovče
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Arja vas 9, 3301 PETROVČE
Osnovni kapital: 108.600,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7843
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00078 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/01506/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5348757
Firma: UNIIMPEX - BSŠ trgovsko, proizvodno podjetje, d.o.o., Strma ulica
št. 1, p. Rogaška Slatina
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Strma ulica št. 1, 3250 ROGAŠKA SLATINA
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7844
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00090 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/05974/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KRAN-TRADE lesno in prevozniško podjetje d.o.o., Trnovec 11, Rečica ob Savinji
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Trnovec 11, 3332 REČICA OB
SAVINJI
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
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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-7845
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00091 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/05972/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DAIX podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o. Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dalmatinova 5, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 127.482,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7846
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00092 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/05967/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: OBRUL gostinsko in obrtno
podjetje d.o.o. Stari trg 41, Slovenske
Konjice
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Stari trg 41, 3210 SLOVENSKE KONJICE
Osnovni kapital: 109.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7847
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00093 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/05965/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DROFI proizvodno in trgovsko
podjetje d.o.o.Koretno 16/a Šmarje pri
Jelšah
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Koretno 16/a, 3240 ŠMARJE
PRI JELŠAH
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Osnovni kapital: 108.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7848
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00094 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/05963/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ČARXI trgovsko podjetje d.o.o.
Kajuhova 3 Slovenske Konjice
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kajuhova 3, 3210 SLOVENSKE KONJICE
Osnovni kapital: 107.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7849
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00095 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/05960/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BEBA podjetje za trgovino, posredništvo in storitve d.o.o., Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Teharska 4, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7850
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00096 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/05950/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
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Firma: NIK & ANI trgovina in storitve,
d.o.o. Celje, Podgorje 18
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Podgorje 18, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 126.300,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7851
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00097 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/05949/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AVTO PARTNER trgovina, storirve, proizvodnja, d.o.o. Topolšica Topolšica 114/c
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Topolšica 114/c, 3326
TOPOLŠICA
Osnovni kapital: 103.500,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7852
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00101 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/05092/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ŠMID trgovina, proizvodnja in
storitve, d.o.o. Irje 24/b, Rogaška Slatina
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Irje 24/b, 3250 ROGAŠKA
SLATINA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.

Sr-7853
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00102 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/05097/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MIRO Trgovina, proizvodnja,
servis d.o.o. Mladinska 7, Zreče
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Mladinska 7, 3214 ZREČE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7854
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00103 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/05288/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DARK trgovina, storitve, proizvodnja, d.o.o. Braslovče, Parižlje 71
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež:
Parižlje
71,
3314
BRASLOVČE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7855
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00104 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/05302/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: INTIHAR gostinsko in trgovsko
podjetje d.o.o, Levec 4/a Petrovče
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Levec 4/a, 3301 PETROVČE
Osnovni kapital: 114.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 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-7856
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00105 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/05307/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DAVID storitve in trgovina,
d.o.o., Spodnje Preloge 5/a, Slovenske
Konjice
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Spodnje Preloge 5/a, 3210
SLOVENSKE KONJICE
Osnovni kapital: 162.855,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-7857
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00106 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/05309/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: RIBAMAR trgovina in proizvodnja, d.o.o., Žalec, Efenkova 2
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Efenkova 2, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7858
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00107 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/05318/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SLOMED trgovina, proizvodnja,
storitve, d.o.o., Tumova 19 Škofja vas
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Tumova 19, 3211 ŠKOFJA
VAS
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
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gistrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7859
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00108 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/05326/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ŠPES IGNAC podjetje za transport in trgovino, d.o.o. Poljska pot 2,
Škofja vas
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Poljska pot 2, 3211 ŠKOFJA
VAS
Osnovni kapital: 120.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7860
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00109 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/05028/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GABBO Trgovina in zastopanje d.o.o., Trg bratov Mravljakov 7, Šoštanj
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Trg bratov Mravljakov 7, 3325
ŠOŠTANJ
Osnovni kapital: 110.700,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7861
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00110 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/05029/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
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Firma: PETRIN Trgovsko proizvodno
podjetje d.o.o. Rečica ob Savinji
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Sp. Pobrežje 11, 3332 REČICA OB SAVINJI
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7862
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00111 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/05084/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SLENG podjetje za trgovino in
storitve d.o.o. Rudniška 13, Zreče
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Rudniška 13, 3214 ZREČE
Osnovni kapital: 244.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7863
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00112 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/01734/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: IDEJA EXTRA družba za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Maistrova 27, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HOTKO IVAN, Maistrova
27, 3000 CELJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 6. 1. 1990; HOTKO
GABRIJELA, Maistrova 27, 3000 CELJE,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske 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-7864
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00113 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/01743/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VELMAT trgovina na debelo in
drobno, d.o.o., Laško, Aškerčev trg 8
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Aškerčev trg 8, 3270 LAŠKO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TURNŠEK NEVENKA,
Aškerčev trg 8, 3270 LAŠKO, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
22. 2. 1990; TURNŠEK MATJAŽ, Aškerčev
trg 8, 3270 LAŠKO, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 22. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7865
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00114 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/01760/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DIVERSA storitveno, svetovalno in trgovsko podjetje d.o.o., Efenkova
2, Titovo Velenje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Efenkova 2, 3320 TITOVO VELENJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SLATINŠEK FRANC, Efenkova 2, 3320 VELENJE, vložek: 500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 1. 1990;
SLATINŠEK LIDIJA, Efenkova 2, 3320 VELENJE, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 11. 1. 1990; GRAČNER SREČKO,
Hrastovec 42 a, 3320 VELENJE, vložek:
500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
11. 1. 1990; GRAČNER DRAGICA, Hrastovec 42 a, 3320 VELENJE, vložek: 500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-7866
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00115 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/01782/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LORD trgovina na debelo in
drobno, d.o.o. Laško, Na pristavi 25
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Na pristavi 25, 3270 LAŠKO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TURNŠEK DARJA, Na pristavi 25, 3270 LAŠKO, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12. 1989;
TURNŠEK ZINKA, Na pristavi 25, 3270
LAŠKO, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7867
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00116 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/01792/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5373131
Firma: FISCHER - CIMPERMAN šiviljstvo in prodaja konfekcije, d.o.o., Parižlje 19, Braslovče
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež:
Parižlje
19,
3314
BRASLOVČE
Osnovni kapital: 850.022,60 Sit
Ustanovitelji: CIMPERMAN BRANKO,
Parižlje 19, 3314 BRASLOVČE, vložek:
217.380,50 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 3. 1990; FISCHER WERNER, Lerchen
Strasse
44,
ALBSTADT,
vložek:
415.261,60 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 3. 1990; CIMPERMAN JULIJANA, Parižlje 19, 3314 BRASLOVČE, vložek:
217.380,50 Sit, ne odgovarja, vstop:
13. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7868
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00117 z dne 11. 1.

2000 pod št. vložka 1/01796/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LAMEX Podjetje za trgovino in
turizem, d.o.o., Polene 4/b, Slovenske
Konjice
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Polene 4/b, 3210 SLOVENSKE KONJICE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAJNŠČEK DANIJEL, Poleno 4/b, 3210 SLOVENSKE KONJICE,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 4. 1990; KONEC DARJA, Polene 4/b,
3210 SLOVENSKE KONJICE, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
10. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-7869
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00118 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/01802/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PENKLES predelava lesa in trgovina, d.o.o., Skorno 8, Šoštanj
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Skorno 8, 3325 ŠOŠTANJ
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: MEŠIČ MARIJA, Sorno 8,
3325 ŠOŠTANJ, vložek: 700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 8. 5. 1990; MEŠIČ
VLADIMIR, Skorno 8, 3325 ŠOŠTANJ, vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
8. 5. 1990; NATER EVELYN, Canarjeva 1,
3252 ROGATEC, vložek: 700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 8. 5. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7870
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00119 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/01804/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TEREX Trgovina in zastopanje,
Socka 10/a, Strmec pri Vojniku, d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Socka 10/a, 3212 STRMEC
PRI VOJNIKU
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SENTOČNIK TONE, Socka 10/a, 3203 STRMEC PRI VOJNIKU, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7871
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00120 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/01809/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: COMPIN Računalniški inženiring, komunikacije, svetovanje, šolanje,
Mencingerjeva 3, Celje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Mencingerjeva 3, 3000
CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LONČAR GREGOR, Mencingerjeva 3, 3000 CELJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
9. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7872
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00121 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/01823/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TRGO M lesno proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Bele vode 22,
Šoštanj
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Bele vode 22, 3325 ŠOŠTANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAZEJ MARKO, Bele vode 22, 3325 ŠOŠTANJ, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 4. 1990;
RETKO JANEZ, Planina 1, 3333 LJUBNO
OB SAVINJI, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 4. 1990.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-7873
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00122 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/01827/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LIMAN trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Ter 10, Ljubno ob Savinji
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ter 10, 3333 LJUBNO OB
SAVINJI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAMNIK FRANC, Ter 10,
3333 LJUBNO OB SAVINJI, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
20. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-7874
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00123 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/01830/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5380197
Firma: TROPIK - SGV prehrambeno in
trgovsko podjetje, Žalec, Šlandrov trg
34 a, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šlandrov trg 34/a, 3310
ŽALEC
Osnovni kapital: 30.000,00 Sit
Ustanovitelji: SUKIČ DARKO, Savinjska
cesta 5, 3310 ŽALEC, vložek: 30.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 5. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-7875
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00124 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/01832/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DAMA & CO. Trgovina, Šmarska 7, Titovo Velenje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šmarska 7, 3320 TITOVO VELENJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZIMŠEK MARIJA, Šmarska
7, 3320 TITOVO VELENJE, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
8. 4. 1990; ZIMŠEK DARKO, Šmarska 7,
3320 TITOVO VELENJE, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7876
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00125 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/01731/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: IMPOS proizvodnja in montaža, d.o.o., Stranice, Križevec 14
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Križevec 14, 3206 STRANICE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POTOČNIK JANKO, Križevec 14, 3206 STRANICE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-7877
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00126 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/01728/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: FIDLER proizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Žepina 5, Škofja vas
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Žepina 5, 3211 ŠKOFJA VAS
Osnovni kapital: 23.500,00 Sit
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Ustanovitelji: FIDLER BRANKO, Žepina
5, 3211 ŠKOFJA VAS, vložek: 23.500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7878
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00127 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/01719/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5370671
Firma: MICRO DATA LINK mikroračunalniški inženiring, razvoj, servis, vzdrževanje, proizvodnja, trgovina, marketing, d.o.o. Celje, Aškerčeva 15
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Aškerčeva 15, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: SEVČNIKAR ROMAN, Cankarjeva 7, 3000 CELJE, vložek: 1.365,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 5. 1990; TIČAR
TIT, Zdraviliška 1, 3272 RIMSKE TOPLICE,
vložek: 735,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
1. 3. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7879
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00128 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/01712/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TTT & ZUPANC turistično trgovski tenis center, d.o.o. Šempeter
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šeška gmajna, 3311 ŠEMPETER
Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZUPANC RUDI, Šempeter
103 a, 5290 ŠEMPETER, vložek:
10.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
20. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku sklepa
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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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7880
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00129 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/01692/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: JODLY gostinstvo in trgovina,
d.o.o. Laško, Na pristavi 23
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Na pristavi 23, 3270 LAŠKO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SADAR JOŽE, Na pristavi
23, 3270 LAŠKO, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 26. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7881
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00130 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/01691/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VENGY podjetje za ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve d.o.o. Prežihova ulica 3, Žalec
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Prežihova 3, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEŠEC MOJCA, n.n. Podvin, 3310 ŽALEC, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 3. 5. 1990; VENGUST
ANDREJ, Prežihova ul.3, 3310 ŽALEC, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
3. 5. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7882
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00131 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/01670/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VOVK trgovsko podjetje na debelo in drobno, d.o.o. Hotunje 6, Ponikva
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Hotunje 6, 3232 PONIKVA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VOVK AVGUST, Hotunje 6,
3232 PONIKVA, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 22. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7883
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00132 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/01654/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: JEDRO Inženiring, Erjavčeva
10, Velenje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Erjavčeva 10, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RIBIČ DRAGO, Erjavčeva
10, 3320 VELENJE, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 26. 2. 1990; REBERNIK SMILJANA, Erjavčeva 10, 3320
VELENJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7884
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00133 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/01653/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: JUMA podjetje za svetovanje,
trgovino in marketing, d.o.o. Pohorska
c. 3, Zreče
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Pohorska c. 3, 3214 ZREČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARZIDOVŠEK MARINKA,
Pohorska c. 3, 3214 ZREČE, vložek:
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1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
6. 4. 1990; JUREŠA ERVIN, Liptovska 18,
3210 SLOVENSKE KONJICE, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
6. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7885
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00134 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/01643/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KLEP kooperacija in obrtne
storitve, d.o.o., Kasaze 81, Petrovče
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kasaze 81, 3301 PETROVČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLEP JOŽE, Kasaze 81,
3301 PETROVČE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 17. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7886
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00135 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/01627/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5370051
Firma: E - KONO podjetje za intelektualne storitve in trgovino, d.o.o, Bevkova ulica 13, Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Bevkova ulica 13, 3000
CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETAVER IVAN, Bevkova
ulica 13, 3000 CELJE, vložek: 490,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 11. 4. 1990; ZUPANC
DARKO, Rožna ulica 5, 3000 CELJE, vložek: 490,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
11. 4. 1990; ZUPANC-PETAVER KARMEN, Rožna ulica 5, 3000 CELJE, vložek:
1.020,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
11. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

Št.

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7887
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00136 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/01619/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TRGO - TEAM promet blaga na
debelo in drobno, zastopstva in komisijska prodaja, d.o.o. Slovenske Konjice,
Breg 3
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Breg 3, 3210 SLOVENSKE
KONJICE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLANČNIK VILI, Breg 3,
3210 SLOVENSKE KONJICE, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
1. 2. 1990; POLEGEK LJUDMILA, Spodnje Grušovlje 31, 3210 SLOVENSKE KONJICE, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 1. 2. 1990; ROŽIČ VLADIMIRA, Titov trg 11, 3210 SLOVENSKE KONJICE,
vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
1. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7888
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00137 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/01618/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GEOKOR geodezija, projektiranje, d.o.o. Florjan 142, Topolšica
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Florjan 142, 3326 TOPOLŠICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOREN ANTON, Florjan
142, 3326 TOPOLŠICA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
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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-7889
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00138 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/01608/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TABOR podjetje za turizem in
trgovino d.o.o., Laško, Taborje 4
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Taborje 4, 3270 LAŠKO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRIŽNIK URŠKA, Taborje
4, 3270 LAŠKO, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 10. 1. 1990; KRIŽNIK
MARIJA, Taborje 4, 3270 LAŠKO, vložek:
1.500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
10. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7890
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00139 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/01599/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GMD gradbeno, prevozno, proizvodno in trgovinsko podjetje, d.o.o.,
Bukovlje 48, Stranice
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Bukovje 48, 3206 STRANICE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JEVŠENAK AVGUST, Bukovlje 48, 3206 STRANICE, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
23. 1. 1990; JEVŠENAK LJUDMILA, Bukovlje 48, 3206 STRANICE, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7891
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00140 z dne 12. 1.
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2000 pod št. vložka 1/01590/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KOMI trgovina na debelo in
drobno živil in neživilskih proizvodov,
d.o.o. Poženelova 5, Laško
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Poženelova 5, 3270 LAŠKO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROGAČ MARJAN, Poženelova 5, 3270 LAŠKO, vložek: 1.000,00 Sit,
ne
odgovarja, vstop: 30. 10. 1989;
POČIVAVŠEK CIRIL, Drapšinova 13, 3000
CELJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 10. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7892
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00143 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/01570/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DUNJA EXPRES podjetje za poslovne storitve d.o.o. Celje, Lopata 17 c
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Lopata 17 c, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KARNEŽA BISERKA, Lopata 17 c, 3000 CELJE, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 12. 1989;
KARNEŽA FRANC, Lopata 17 c, 3000
CELJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7893
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00144 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/01543/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VITEL KRPAN kovinsko predelovalna dejavnost in trgovina, d.o.o.
Šmarje pri Jelšah, Jazbine 9
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Jazbine 9, 3240 ŠMARJE PRI
JELŠAH
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIŠEK FRANC, Jazbine 9,
3240 ŠMARJE PRI JELŠAH, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
19. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7894
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00145 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/01532/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GILT gradbeništvo, inženiring,
lesna predelava, trgovina d.o.o., Slovenske Konjice
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Gabrovlje 1/a, 3210 SLOVENSKE KONJICE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: EINFALT HENRIK, Gabrovlje 1/a, 3210 SLOVENSKE KONJICE, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
8. 12. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7895
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00146 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/01526/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SINK podjetje za opravljanje
intelektualnih storitev, d.o.o., Celje,
Ostrožno 150
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ostrožno 150, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 9.700,00 Sit
Ustanovitelji: JAZBEC NADJA, Ostrožno
150, 3000 CELJE, vložek: 9.700,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 12. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7896
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00147 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/02195/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: INVOK inženiring, vodovod in
kanalizacija, d.o.o. Petrovče 215
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Petrovče 215, 3301 PETROVČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JELOVŠEK JELISAVA, Petrovče 215, 3301 PETROVČE, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
3. 8. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7897
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00148 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/02192/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SIMAG proizvodnja in trgovina
z lesom, d.o.o., Gubno 51, Prevorje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Gubno 51, 3262 PREVORJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SIMOVIĆ DRAGAN, Kovinarska 9, 3220 ŠTORE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 11. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-7898
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00149 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/02190/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
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Firma: GOPRINT grafične storitve,
kooperacija, trgovina, izvoz- uvoz, d.o.o.,
Šempeter, Šempeter 2
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šempeter 2, 3311 ŠEMPETER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOLC JOŽE, Šempeter 2,
3311 ŠEMPETER, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 12. 8. 1990; GOLC
METKA, Šempeter 2, 3311 ŠEMPETER,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 8. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7899
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00150 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/02169/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MIMI podjetje za trgovino in
gostinjstvo, d.o.o.., Velenje, Šalek 88
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šalek 88, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČUBRA ANICA, Šalek 88,
3320 VELENJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 27. 7. 1990; ČUBRA
ZORAN, Šalek 88, 3320 VELENJE, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
27. 7. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-7900
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00151 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/02162/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: HREN trgovsko uvozno in izvozno podjetje d.o.o., Cesta pod parkom
2, Velenje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cesta pod parkom 2, 3320
VELENJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HREN JANKO, Cesta pod
parkom 2, 3320 VELENJE, vložek:

Št.

2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
23. 10. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7901
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00152 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/02156/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SELECTA trgovsko podjetje na
debelo in drobno, d.o.o., Gabrovlje 33,
3210 Slovenske Konjice
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Gabrovlje 33, 3210 SLOVENSKE KONJICE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: EINFALT EDVARD, Gabrovlje 33, 3210 SLOVENSKE KONJICE, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 9. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-7902
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00153 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/02153/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DV - ROGAŠKA hotelirstvo,
d.o.o., Rogaška Slatina, Zdraviliški trg
14
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Zdraviliški trg 14, 3250 ROGAŠKA SLATINA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA
SLATINA p.o., Zdraviliški trg 14, 3250
ROG.SLATINA, vložek: 70.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 4. 7. 1990; DIVINCENZODINO & C S.P.A., Via Tiburtina 82, PESCARA I, vložek: 30.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 7. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
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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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7903
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00154 z dne 12. 1.
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: AP STUDIO grafično, industrijsko oblikovanje in marketing, Celje,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Valvazorjeva 8, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 37.942,00 Sit
Ustanovitelji: PERC ANDREJ, Valvazorjeva 8, 3000 CELJE, vložek: 37.942,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 8. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7904
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00155 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/02148/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AVTODOM trgovinsko podjetje, d.o.o., Cesta na Ostrožno 150/a, Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cesta na Ostrožno 150/a,
3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BREŽNIK JOŽE, Cesta na
Ostrožno 150 a, 3000 CELJE, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
4. 8. 1990; JERNEIZT FRANC, Hohle str
23 Uberlingen, NEMČIJA, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 8. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7905
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00156 z dne 12. 1.
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2000 pod št. vložka 1/02137/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SFINGA trgovina, turizem, gostinstvo in obrt d.o.o. Polzela
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Breg 41 b, 3313 POLZELA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JESENKO STANISLAV,
Breg 41 b, 3313 POLZELA, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
8. 10. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7906
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00157 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/02129/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5407923
Firma: TOP HEAD Podjetje za inženiring, proizvodnjo, trgovino, gostinstvo in
turizem, d.o.o. Velenje, Špeglova 30
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Špeglova 30, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRISLAN SREČKO, Radmirje 8, 3333 LJUBNO OB SAVINJI, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 7. 1990; ZAGER JELKA, Špeglova 30,
3320 VELENJE, vložek: 400,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 7. 1990; PRISLAN
FRANC, Cesta talcev 18, 3320 VELENJE,
vložek: 600,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 7. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-7907
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00158 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/02109/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LOKATURIST turizem in transport, d.o.o., Loka pri Žusmu, Loka 134
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Loka 134, 3223 LOKA PRI
ŽUSMU
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MOHORKO FELIKS, Loka
134, 3223 LOKA PRI ŽUSMU, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
27. 7. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7908
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00159 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/02103/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: JEZA export-import, d.o.o. Pongrac 11, Griže
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Pongrac 11, 3302 GRIŽE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JEZA MAKSIMILJAN, Pongrac 11, 3302 GRIŽE, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 8. 1990;
JEZA LILIJANA, Pongrac 11, 3302 GRIŽE,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 8. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7909
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00160 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/02102/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MTU mednarodna trgovsko
podjetje, d.o.o. Šmarje pri Jelšah, Šmarje 17
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šmarje 17, 3240 ŠMARJE PRI
JELŠAH
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DROFENIK BREDA, Šmarje 17, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
31. 8. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstav-

ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7910
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00161 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/04947/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: STOPO storitveno podjetje
d.o.o., Pečovnik 26, Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Pečovnik 26, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 110.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7911
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00162 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/04952/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: EVROPA-DESIGN podjetje za
trgovino d.o.o. Šešče 34, Prebold
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šešče 34, 3312 PREBOLD
Osnovni kapital: 116.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7912
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00163 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/04962/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SANING podjetje za trgovino
in proizvodnjo d.o.o. Gajstova pot 10,
šentjur pri Celju
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Gajstova pot 10, 3230
ŠENTJUR PRI CELJU
Osnovni kapital: 105.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7913
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00164 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/04982/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LES-GRAČNICA trgovina in predelava lesa Jurklošter d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Jurklošter 2/a, 3273 JURKLOŠTER
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7914
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00165 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/04983/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: HOBY podjetje za storitve in
avtošolo, d.o.o.Žibernik 8 Rogaška Slatina
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Žibernik 8, 3250 ROGAŠKA
SLATINA
Osnovni kapital: 600.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7915
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00166 z dne 12. 1.

Št.

2000 pod št. vložka 1/04990/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BLAJ PROTECT podjetje za varovanje premoženja in oseb, d.o.o. Loka
101, Loka pri Žusmu
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Loka 101, 3223 LOKA PRI
ŽUSMU
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7916
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00167 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/04992/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PREVOZNIŠTVO GERŠAK trgovsko, transportno in proizvodno podjetje d.o.o. Gorjane 9, Podsreda
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Gorjane 9, 3257 PODSREDA
Osnovni kapital: 108.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7917
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00168 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/04998/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LESTOUR Trgovina, proizvodnja, gostinstvo in turizem d.o.o. Resnik
22, Zreče
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Resnik 22, 3214 ZREČE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 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-7918
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00169 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/04999/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: RO-TRANS podjetje za trasport
in trgovino d.o.o. Vrbno 25, Šentjur pri
Celju
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vrbno 25, 3230 ŠENTJUR PRI
CELJU
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7919
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00170 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/05017/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5708508
Firma: TERNO-TRADE trgovinsko podjetje d.o.o., Mariborska 122/a. Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Mariborska 122/a, 3320
CELJE
Osnovni kapital: 101.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7920
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00178 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/04089/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DATA PRO računalniški inženiring, d.o.o., Velenje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Efenkova 61, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7921
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00179 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/04092/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LML projektiranje, proizvodnja,
trgovina in storitve, d.o.o., Griže
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Migojnice 22/b, 3302 GRIŽE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7922
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00180 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/04101/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: G.I. - VAJDA podjetje za gradbeni inženiring in trgovino, d.o.o. Radeče
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Pot na jez 22, 1433 RADEČE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7923
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00181 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/04107/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PUCKMEISTER trgovina in turizem, Polzela 158, Polzela
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Polzela 158, 3313 POLZELA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7924
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00182 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/04111/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AVTOPREVOZ ŠRAMEL d.o.o.,
Šmarje pri Jelšah, Dvor 6/a
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dvor 6/a, 3240 ŠMARJE PRI
JELŠAH
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7925
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00183 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/04125/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ARGUS trgovina, turizem in storitve, d.o.o. Šoštanj
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Florjan 79, 3325 ŠOŠTANJ
Osnovni kapital: 11.459,70 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7926
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00184 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/04112/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: RIZMAL trgovsko podjetje,
d.o.o. Žalec, Savinjska cesta 1
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Savinjska cesta 1, 3310
ŽALEC
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-7927
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00185 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/04904/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MORAL podjetje za proizvodnje, storitve in trgovino, d.o.o., SP.Kraše, Šmartno ob Dreti
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Sp. Kraše 12, 3341 ŠMARTNO OB DRETI
Osnovni kapital: 107.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-7928
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00186 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/04911/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ELEKTRO PERČIČ trgovina in
storitve, d.o.o., Celje, Teharska 2/a
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Teharska 2/a, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Sr-7929
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00187 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/04915/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ZGLOB podjetje za intelektualne storitve in trgovino d.o.o. Cesta na
Dobrovo 13, Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cesta na Dobrovo 13, 3000
CELJE
Osnovni kapital: 103.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7930
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00188 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/04077/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BRENCE-TRADE trgovina in
storitve d.o.o. Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Milčinskega l4, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7931
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00189 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/04076/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: RAFAELLO trgovsko podjetje
d.o.o. Strmec pri Vojniku 30
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Strmec pri Vojniku 30, 3203
STRMEC
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
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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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7932
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00190 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/04072/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ROTOVNIK podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o. Šoštanj,
Aškerčeva 11
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež:
Aškerčeva
11,
3325
ŠOŠTANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-7933
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00191 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/04071/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ZIDANCA podjetje za storitve
in trgovino, d.o.o., Žalec
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Galicija 75, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7934
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00192 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/04069/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: OGRADI podjetje za predelavo, trgovino in storitve d.o.o., Gornji grad
štev. 1, Gornji grad
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Gornji grad štev. 1, 3342
GORNJI GRAD
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Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7935
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00193 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/04061/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: INTERTOURS transport, trgovina, turizem, d.o.o. Male Breze 25 Breze
pri Celju
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Male Breze 25, 3271 BREZE
PRI CELJU
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7936
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00194 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/04059/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: RUMIN podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino d.o.o. Razgor
2/b, Vojnik
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Razgor 2/b, 3212 VOJNIK
Osnovni kapital: 12.500,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7937
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00195 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/04057/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
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iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: INGRAD IGM Industrija gradbenega materiala d.o.o., Celje Medlog 7
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Medlog 7, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7938
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00196 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/04053/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: INGRAD INŽENIRING organizacija za posredovanje pri gradnji, d.o.o.
Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Lava 7, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7939
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00197 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/04051/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: INGRAD LESNO PODJETJE
proizvodnja stavbnih elementov, d.o.o.,
Gomilsko Šmatevž 26
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šmatevž 26, 3303 GOMILSKO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-7940
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00198 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/02105/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LIBER podjetje za vzgojne in
izobraževalne storitve d.o.o. Jeretinova
17, Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Jeretinova 17, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUNST SILVIJA, Jeretinova 17, 3000 CELJE, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 21. 7. 1990; KUNST
TEREZIJA, Jeretinova 17, 3000 CELJE,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 7. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7941
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00199 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 naslednjimi podatki:
Matična številka: 5412650
Firma: STP-ADAM Trgovsko podjetje,
d.o.o., Trnovlje pri Celju 35/e, Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Trnovlje pri Celju 35/e, 3000
CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ADAM FRANC KOŽUH, Trnovlje pri Celju 35/e, 3000 CELJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
27. 6. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7942
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00200 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/02074/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TEHNOPLAST POVŠE Podjetje
za izdelavo plastičnih proizvodov, kon-

struiranje in izdelavo orodij, d.o.o.,
Šmartno ob Paki, Rečica 34
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: REČICA 34, 3327 ŠMARTNO
OB PAKI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POVŠE JANEZ, Rečica 34,
3327 ŠMARTNO OB PAKI, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
24. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7943
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00201 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/02070/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VERČ Organizacijsko-informacijsko in športno- rekreativno podjetje
d.o.o., Topolšica, Topolšica 125
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Topolšica 125, 3326 TOPOLŠICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VERKO FRANC, Topolšica
125, 3326 TOPOLŠICA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 3. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7944
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00202 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/02049/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MIKI DESIGN tekstilna industrija d.o.o. Rogaška Slatina, Prnek 9/a
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Prnek 9/a, 3250 ROGAŠKA
SLATINA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PODOBNIK DUŠAN, Ložnica 6, 3310 ŽALEC, 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-
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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 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-7945
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00203 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/02035/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BRANTUR trgovina in posredovanje d.o.o. Polzela
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Polzela 175, 3313 POLZELA
Osnovni kapital: 4.509,90 Sit
Ustanovitelji: TURNŠEK ANTON, Polzela 175, 3313 POLZELA, vložek: 2.340,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 8. 1990;
TURNŠEK BRANKO, Polzela 140/a, 3313
POLZELA, vložek: 2.169,90 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 8. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-7946
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00204 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/02031/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BLATNIK proizvodnja in prodaja lesenih izdelkov, d.o.o., Podvin 3 b,
Polzela
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Podvin 3 b, 3313 POLZELA
Osnovni kapital: 2.472,00 Sit
Ustanovitelji: BLATNIK IVAN, Podvin 3
b, 3313 POLZELA, vložek: 2.472,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 22. 8. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7947
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00205 z dne 14. 1.

Št.

2000 pod št. vložka 1/02023/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MICA storitveno trgovsko podjetje, d.o.o. Ruše 5, Petrovče
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ruše 5, 3301 PETROVČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAMER RENATA, Ruše
5, 3301 PETROVČE, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 27. 8. 1990; KRAMER JOŽE, Ruše 5, 3301 PETROVČE, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
27. 8. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-7948
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00206 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/02018/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SAMBO proizvodnja, trgovina,
storitve, d.o.o. Vojnik, Cesta talcev 3b
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cesta talcev 3b, 3212 VOJNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOJANOVIČ DUŠAN, Cesta talcev 3b, 3212 VOJNIK, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
19. 6. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-7949
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00207 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/01999/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ČEPIN podjetje za gradbena
dela in knjigovodske storitve d.o.o. Zadobrova 88, Škofja vas
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Zadobrova 88, 3211 ŠKOFJA
VAS
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČEPIN REGINA, Zadobrova 88, 3211 ŠKOFJA VAS, vložek:
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2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
12. 6. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-7950
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00208 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/01982/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PISTOR-LBS Proizvodno, servisno in trgovsko podjetje, d.o.o. Ljubno
ob Savinji 61, Mozirje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubno ob Savinji 61, 3330
MOZIRJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PODKRIŽNIK IZTOK, Ljubno ob Savinji 61, 3330 MOZIRJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
16. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-7951
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00209 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/01981/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ZOO - ARA podjetje za notranjo in zunanjo trgovino, Linhartova 20,
Celje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Linhartova 20, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 20.000,00 Sit
Ustanovitelji: MATOŠA IVAN, Cinkarniška
pot 15, 3000 CELJE, vložek: 20.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 5. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-7952
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00210 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/01962/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PODJETJE AGRO trgovina in
proizvodnja, d.o.o. Braslovče, Spodnje
Gorče 16
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Spodnje Gorče 16, 3314
BRASLOVČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TAŠKER JANEZ, Spodnje
Gorče 16, 3314 BRASLOVČE, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
22. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7953
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00211 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/01957/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MIKOL trgovina na debelo in
drobno, d.o.o. Rečica ob Savinji, Nizka
20/a
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Nizka 20/a, 3332 REČICA OB
SAVINJI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOLENC MIRA, Nizka
20/a, 3332 REČICA OB SAVINJI, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
25. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-7954
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00212 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/01944/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: NANCY zastopanje in zaposlovanje d.o.o., Trubarjeva 36 Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Trubarjeva 36, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLAHUTA TEO, Trubarjeva
36, 3000 CELJE, vložek: 1.900,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 14. 5. 1990; ZAJEC
BOŽENA, Trubarjeva 36, 3000 CELJE, vložek: 100,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 5. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7955
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00213 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 naslednjimi podatki:
Firma: PANDOS podjetje za gradbeništvo, d.o.o. Štore, Šentjanž nad Štorami 16/a
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šentjanž nad Štorami 16/a,
3220 ŠTORE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAJTNER MATEJ, Šentjanž
nad Štorami 16/a, 3220 ŠTORE, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
19. 6. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7956
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00214 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/01938/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VOLT trgovsko podjetje, d.o.o.
Celje, Prvomajska 36
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Prvomajska 36, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOTNIK IZTOK, Prvomajska 36, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 6. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7957
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00215 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/01935/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KRMA podjetje za proizvodnjo
in trgovino d.o.o. Bezenškovo Bukovje
9, Frankolovo
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Bezenškovo Bukovje 9, 3213
FRANKOLOVO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAČUN MARTIN, Bezenškovo Bukovje 9, 3213 FRANKOLOVO,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 6. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7958
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00216 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/01933/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SKINT strojegradnja, kooperacija, inženiring, navtika, trgovina, d.o.o. Vešeniška c. 12, 3210 Slovenske Konjice
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vešeniška c. 12, 3210 SLOVENSKE KONJICE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEDNIK FRANC, Kidričeva
5/a, 3210 SLOVENSKE KONJICE, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
14. 6. 1990; SLATINŠEK RUDI, Vešeniška
c. 12, 3210 SLOVENSKE KONJICE, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 6. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-7959
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00217 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/01930/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: FMB trgovina in servis, d.o.o.
Celje, Zgornja Hudinja 18
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Zgornja Hudinja 18, 3000
CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FREITAG MIROSLAV,
Zgornja Hudinja 18, 3000 CELJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
8. 6. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7960
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00218 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/01927/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5391288
Firma: PERBIL - Servisno in trgovsko
podjetje, d.o.o. Mariborska c. 4, Slovenske Konjice
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Mariborska c. 4, 3210 SLOVENSKE KONJICE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PERBIL SLAVKO, Mariborska c. 4, 3210 SLOVENSKE KONJICE, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
30. 5. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7961
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00219 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/01925/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: INTERBIRO podjetje za birotehnične storitve d.o.o. Orožnov trg 6,
Laško

Št.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Orožnov trg 6, 3270 LAŠKO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARTUN IVICA, Titova 29,
3270 LAŠKO, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 5. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7962
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00220 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/01924/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: JAGRIČ prevozno podjetje,
d.o.o. Žalec, Gotovlje 252
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Gotovlje 252, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAGRIČ JANEZ, Gotovlje
252, 3310 ŽALEC, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 5. 6. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7963
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00229 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/01917/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VIŠNJA Trgovina na debelo in
drobno ter proizvodnjo d.o.o Šolska ulica 1, Zreče
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šolska ul. 1, 3214 ZREČE
Osnovni kapital: 4.300,00 Sit
Ustanovitelji: KRONEKER MAJA, Šolska
ul. 1, 3214 ZREČE, vložek: 4.300,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 21. 5. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 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-7964
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00230 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/01915/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TID company trgovina, d.o.o.,
Šoštanj, Florjan 172
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Florjan 172, 3325 ŠOŠTANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: URBANC JANEZ, Florjan
172, 3325 ŠOŠTANJ, vložek: 2.000,00
Sit, ostalo, vstop: 30. 9. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7965
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00231 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/01913/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TAP d.o.o., avtomobilski servis
in trgovina, Celje, Bezenškova 7
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Bezenškova 7, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.537,60 Sit
Ustanovitelji: TABAKOVIČ HELENA, Bezenškova 7, 3000 CELJE, vložek:
2.537,60 Sit, ne
odgovarja, vstop:
13. 6. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-7966
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00232 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/01907/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AVTO GREGORC trgovsko podjetje, Zadobrova 27 Škofja vas, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Zadobrova 27, 3211 ŠKOFJA
VAS
Osnovni kapital: 70.000,00 Sit
Ustanovitelji: GREGORC DRAGO, Zadobrova 27, 3211 ŠKOFJA VAS, vložek:
70.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
1. 6. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7967
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00233 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/01892/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GUZELJ proizvodnja in trgovina, d.o.o. Štore, Prožinska vas 57/d
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Prožinska vas 57/d, 3220
ŠTORE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GUZELJ MIRAN, Prožinska
vas 57/d, 3220 ŠTORE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 5. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7968
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00234 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/01889/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ŠTOK trgovina, gostinstvo, turizem, d.o.o. Celje, Ulica 29. novembra
7
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ulica 29. novembra 7, 3000
CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTOK DARKO, Ulica 29.
novembra 7, 3000 CELJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
22. 5. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku sklepa
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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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7969
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00235 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/01888/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PODJETJE GEOS geodetska
dela, d.o.o. Žalec, Ipavčeva 3
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ipavčeva 3, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HERIČ JOŽE, Ipavčeva 3,
3310 ŽALEC, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 5. 1990; HERIČ UROŠ,
Ipavčeva 3, 3310 ŽALEC, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 5. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-7970
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00236 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/01870/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: T I S Telekomunikacije, instalacije, sateliti, d.o.o. Vransko 26
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vransko 26, 3305 VRANSKO
Osnovni kapital: 2.200,00 Sit
Ustanovitelji: POVŠE BOJAN, Vransko
26, 3305 VRANSKO, vložek: 2.200,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 22. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7971
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00237 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/01869/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: VENTITEHNA odsesovalne in
klima naprave, d.o.o. Pohlinova 4, Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Pohlinova 4, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PODBREZNIK MARJAN,
Pohlinova 4, 3000 CELJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
5. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-7972
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00238 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/01858/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5691133
Firma: STEIERAVTO storitve in trgovina, d.o.o., Stari trg 22, Slovenske Konjice
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Stari trg 22, 3210 SLOVENSKE KONJICE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HROVAT DANIEL, Partizanska 12, 3210 SLOVENSKE KONJICE, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
9. 11. 1992; NONER ANTON, Tepanjski
vrh 14/a, 3210 SLOVENSKE KONJICE,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
9. 11. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-7973
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00239 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/01856/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GIS Proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Kavče 26 c, Titovo Velenje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kavče 26 c, 3320 TITOVO VELENJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GROBELNIK SREČKO,
Kavče 26 c, 3320 TITOVO VELENJE, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
11. 6. 1990.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7974
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00241 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/04050/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5609925
Firma: INGRAD, Strokovne storitve,
podjetje za svetovanje in poslovne storitve, d.o.o., Celje, Lava 7
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Lava 7, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7975
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00242 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/04046/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KRUMPAK gradbeništvo in
transport, d.o.o., Rogaška Slatina Sotelska 5
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Sotelska 5, 3250 ROGAŠKA
SLATINA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7976
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00243 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/04038/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
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iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LOVEL proizvodnja in trgovina,
Rečica ob Savinji d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Spodnja Rečica 13, Rečica ob
S, 3332 SPODNJA REČICA 13
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7977
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00244 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/04025/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DVF podjetje za inženiring in
proizvodnjo Prebold, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Latkova vas 84, 3312 PREBOLD
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7978
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00245 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/04021/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TIK mednarodno trgovsko podjetje, d.o.o. Šentjur, Jerinova 10
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Jerinova 10, 3230 ŠENTJUR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-7979
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00246 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03999/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: NARDA proizvodnja, trgovina,
storitve in prevozništvo d.o.o., Potok 16
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Potok 16, 3331 NAZARJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7980
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00247 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03994/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GAMS podjetje za trgovino, gostinstvo, turizem in storitve d.o.o., Mozirje, Ob Trnavi 9
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ob Trnavi 9, 3330 MOZIRJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7981
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00248 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03987/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: M POWER proizvodno, trgovsko in transportno podjetje d.o.o. Migojnice 137, Griže
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Migojnice 137, 3302 GRIŽE
Osnovni kapital: 9.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
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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-7982
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00249 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03980/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TRANSPORT GOLOB gostinstvo in transport, d.o.o. Rogaška Slatina Spodnje Negonje 18
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Spodnje Nagonje 18, 3250
ROGAŠKA SLATINA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7983
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00250 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/03977/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BABIČ trgovsko in prevozno
podjetje, d.o.o., Buče
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Lastnič 52, 3255 BUČE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7984
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00263 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/03823/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: 3 E elektromehanika, d.o.o.,
Šentjur, Leona Dobrotinška 3
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Leona Dobrotinška 3, 3230
ŠENTJUR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7985
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00264 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/03840/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MIVTEKS trgovsko podjetje na
debelo in drobno, d.o.o. Hotunje 10, Ponikva
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Hotunje 10, 3232 PONIKVA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-7986
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00265 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/03842/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TRGOSERVIS mednarodno trgovsko in servisno podjetje, d.o.o. Šentjur pri Celju, Goričica 17/a
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež:
Goričica
17/a,
3230
ŠENTJUR PRI CELJU
Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7987
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00266 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/03843/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: AGRINA COMMERCE trgovsko
podjetje, d.o.o., Žalec, Novo Celje 9
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Novo Celje 9, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7988
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00267 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/03850/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: IRBI proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o. Laško Rožnik 2
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Rožnik 2, 3270 LAŠKO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7989
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00268 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/03864/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MRG trgovsko storitveno podjetje, d.o.o., Vojnik
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ivenca 3, 3212 VOJNIK
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7990
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00269 z dne 19. 1.
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2000 pod št. vložka 1/03870/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SALAMANDER trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o., Šentjur pri Celju, Cesta Kozjanskega odreda 102
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: C. Kozjanskega odreda 102,
3230 ŠENTJUR PRI CELJU
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7991
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00270 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/03881/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TOPTRADE d.o.o. podjetje za
trgovino, uvoz in izvoz Zreče
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cesta na Roglo 21, 3214
ZREČE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7992
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00271 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/03884/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ANTEX trgovina, turizem in storitve, d.o.o., Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ul. frankolovskih žrtev 92,
3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.500,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 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-7993
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00272 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/03915/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: JK-PAN storitveno podjetje,
d.o.o., Celje, Medlog 44
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Medlog 44, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7994
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00273 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/03942/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BOMAZD Podjetje za trgovino,
gostinstvo, turizem in vrtnarstvo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Levec 15, 3301 PETROVČE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7995
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00275 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/03778/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PLANOVŠEK podjetje za cestni promet d.o.o., Šmartno ob Dreti
Šmartno ob Dreti 1
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šmartno ob Dreti 1, 3341
ŠMARTNO OB DRETI
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
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gistrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7996
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00276 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/03790/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: FRIBO trgovina in storitve,
d.o.o., Celje, Stegenškova 9
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Stegenškova 9, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 9.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7997
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00277 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/03791/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: JOVISS trgovina, proizvodnja,
uvoz, izvoz d.o.o. 3310 Žalec, Pečnikova 2
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Pečnikova 2, 3310 3310
ŽALEC
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7998
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00278 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/03799/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MIKI mednarodno trgovsko
podjetje, d.o.o., Šentjur Matija Gubca 2
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Matija Gubca 2, 3230
ŠENTJUR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-7999
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00279 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/03800/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: OSCAR storitveno podjetje,
d.o.o., Celje, Tomšičev trg 7
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Tomšičev trg 7, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8000
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00280 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/03801/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: FIDO avto šola in video storitve, d.o.o. Vojnik, Ivenca 12
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ivenca 12, 3212 VOJNIK
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8001
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00281 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/03812/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KABO podjetje za storitve, trgovino in gistinstvo d.o.o., Žalec,
UL.Ivanke Uranjekove 5
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ul.Ivanke Uranjek 5, 3310
ŽALEC
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8002
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00282 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/03813/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KRPICA čistilni servis, d.o.o.
Celje, Kajuhova 2
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kajuhova 2, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8003
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00317 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/04167/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ZAJC & MOTO prevozniško
podjetje, d.o.o., Zg.Pobrežje 19
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Zg.Pobrežje 19, 3332 REČICA OB SAVINJI
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8004
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00318 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/04513/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VELER proizvodnja in trgovina,
d.o.o. Velenje, Cesta III/9
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cesta III/9, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8005
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00319 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/04517/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BELIS lesno - trgovinsko podjetje d.o.o. Gornji grad Šmiklavž 17
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šmiklavž 17, 3342 GORNJI
GRAD
Osnovni kapital: 122.290,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8006
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00320 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/04519/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: FAMO proizvodno, trgovsko in
servisno podjetje d.o.o. Radeče
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: V Gaju 5, 1433 RADEČE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 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-8007
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00321 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/04520/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SUMASI Podjetje za servisiranje, uvoz, izvoz, trgovino, proizvodnjo in
posredništvo d.o.o., Vrhovo
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vrhovo 2, 1433 RADEČE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8008
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00322 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/04533/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DIEL inženiring, d.o.o., Lipa 5,
Velenje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Lipa 5, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8009
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00323 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/04536/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DINAMIC proizvodnja in storitve, d.o.o. Celje, Bezenškova 23
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Bezenškova 23, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko 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 gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8010
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00324 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/04539/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VARSIS d.o.o., varnostni sistemi in storitve Sedušak, Gornji grad, Kocbekova 15
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kocbekova 15, 3342 GORNJI
GRAD
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8011
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00325 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/04542/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MC 5 gostinstvo, trgovina in
storitve, d.o.o., Mirna pot 2 b, Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Mirna pot 2 b, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8012
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00326 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/04548/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: HMEZAD SERVIS d.o.o. Podjetje za servisiranje, trgovino in inžiniring Ul. Ivanke Uranjek 1, Žalec
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ivanke Uranjek 1, 3310
ŽALEC
Osnovni kapital: 100.240,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8013
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00348 z dne 3. 2. 2000
pod št. vložka 1/05338/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5738989
Firma: LBP Turizem, posredovanje,
storitve, zastopanje, trgovina, d.o.o.,
Krekov trg 4, Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Krekov trg 4, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 154.638,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8014
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00349 z dne 3. 2. 2000
pod št. vložka 1/05345/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: LASTRANS trgovina in storitve,
d.o.o., Buče, Lastnič 4
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Lastnič 4, 3255 BUČE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8015
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00350 z dne 3. 2. 2000
pod št. vložka 1/05367/00 vpisalo v sodni
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register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: UKOTEN d.o.o. Proizvodno in
trgovsko podjetje Slovenske Konjice
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Liptovska 53, 3210 SLOVENSKE KONJICE
Osnovni kapital: 123.976,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8016
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00351 z dne 3. 2. 2000
pod št. vložka 1/05385/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5777658
Firma: YECON trgovina, proizvodnja,
storitve, d.o.o., Prebold 127/a, Prebold
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Prebold 127/a, 3312 PREBOLD
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8017
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00352 z dne 3. 2. 2000
pod št. vložka 1/05400/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5746442
Firma: TROBENTICA trgovina in proizvodnja, d.o.o., Škofja vas, Leskovec 9
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Leskovec 9, 3211 ŠKOFJA
VAS
Osnovni kapital: 182.450,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 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-8018
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00353 z dne 3. 2. 2000
pod št. vložka 1/05405/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: LE & MI trgovina, storitve in
zastopanje d.o.o. Petrovče
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Arja vas 23, 3301 PETROVČE
Osnovni kapital: 124.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8019
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00354 z dne 3. 2. 2000
pod št. vložka 1/05415/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5743532
Firma: ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA ŠPORTNI CENTER d.o.o., šport in rekreacija, Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Zdraviliški trg 14, 3250 ROGAŠKA SLATINA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8020
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00355 z dne 3. 2. 2000
pod št. vložka 1/05425/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: A & R trgovina in storitve,
d.o.o., Lahomno 61, Laško
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Lahomno 61, 3270 LAŠKO
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8021
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00356 z dne 3. 2. 2000
pod št. vložka 1/05118/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: MATEKS proizvodnja in trgovina, d.o.o., Latkova vas 21, Prebold
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Latkova vas 21, 3312 PREBOLD
Osnovni kapital: 102.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8022
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00357 z dne 3. 2. 2000
pod št. vložka 1/05142/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: MELJAN Trgovina in storitve,
d.o.o., Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Savinova 4, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8023
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00358 z dne 3. 2. 2000
pod št. vložka 1/05143/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: PREVOZNIŠKO PODJETJE
BONČA MARKO d.o.o. Rogaška Slatina,
Gozdna ulica 10
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Gozdna ulica 10, 3250 ROGAŠKA SLATINA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8024
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00359 z dne 3. 2. 2000
pod št. vložka 1/05160/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: IR - NA d.o.o., proizvodno in
storitveno podjetje, Slovenske Konjice
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dobrava 63, 3210 SLOVENSKE KONJICE
Osnovni kapital: 510.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8025
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00360 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04130/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: GRADVIN storitveno, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o. Gostinca
1, Lesično
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Gostinca 1, 3261 LESIČNO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8026
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00361 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04131/00 vpisalo v sodni
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register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: UR-KA trgovina in storitve,
d.o.o. Celje, Štekličeva 6
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Štekličeva 6, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8027
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00362 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04134/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: MIHOLC podjetje za predelavo
lesa, trgovino in transport, d.o.o. Lačja
vas n.h., Nazarje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Lačja vas n.h., 3331 NAZARJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8028
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00363 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04137/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: CEDES grafično oblikovanje,
d.o.o. Celje, Dušana Kvedra 11
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dušana Kvedra 11, 3000
CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
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Sr-8029
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00364 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04146/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: AVTO CENTER BLATNIK servis, trgovina in gostinstvo, d.o.o., Vrbje
84, Žalec
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vrbje 84, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8030
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00365 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04154/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: GYNNO-S Podjetje za gostinstvo, turizem in trgovino, d.o.o., Radeče, Svibno 29
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Svibno 29, 1433 RADEČE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8031
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00366 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04156/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: KAROLINA Trgovsko podjetje,
d.o.o., Velenje, Kersnikova 1
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kersnikova 1, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbe-
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nik 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-8032
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00367 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04157/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: TEKA Trgovsko podjetje na debelo in drobno, d.o.o. Polzela 150
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Polzela 150, 3313 POLZELA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8033
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00368 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04159/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: M & P trgovsko in gostinsko
podjetje, d.o.o. Velenje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šalek 25, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8034
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00369 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04161/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: PLAST proizvodno, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o. Črnolica Šentjur
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Črnolica 32 c, 3230 ŠENTJUR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
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registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8035
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00370 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04162/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5655102
Firma: WIMPEX export, import, d.o.o.
Tkalska 3 Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Tkalska 3, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8036
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00371 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04175/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: PORSS poslovne storitve, trgovina, proizvodnja, d.o.o. Celje, Zagrad 48
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Zagrad 48, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8037
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00372 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04187/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5612713
Firma: ZGP JOVAN zasebno gradbeno podjetje, d.o.o., Celje, Ložnica 32

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ložnica 32, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 110.000,00 Sit
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8038
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00373 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04198/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: VANS CEROVEC proizvodnja in
storitve, d.o.o. Rogaška Slatina, Cerovec pod Bočem 28/b
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cerovec pod Bočem 28/b,
3250 ROGAŠKA SLATINA
Osnovni kapital: 9.000,00 Sit
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8039
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00374 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04204/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: J & K SHOP trgovsko podjetje,
d.o.o., Celje, Dušana Kvedra 11
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dušana Kvedra 11, 3000
CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8040
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00375 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04207/00 vpisalo v sodni
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register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: POVŠE trgovina, zastopstva in
storitve, d.o.o., Velenje, Ljubljanska 15E
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljanska 15E, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8041
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00376 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04216/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: DARA d.o.o., podjetje za intelektualne storitve in marketing, Velenje,
Šaleška 18 c
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šaleška 18 c, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8042
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00377 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04218/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: BOUTIQUE BINA Proizvodnja,
zastopstvo in trgovina d.o.o. Vojnik
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Celjska cesta 16, 3212 VOJNIK
Osnovni kapital: 27.380,00 Sit
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
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Sr-8043
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00378 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04223/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: FRU-FRU EX-IM trgovsko podjetje d.o.o. Ljubno ob Savinji
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Juvanje 1, 3333 LJUBNO OB
SAVINJI
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BYTYQI SALIH, Juvanje 1,
3333 LJUBNO OB SAVINJI, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
21. 2. 1992.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8044
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00379 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04225/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5619912
Firma: TOSCANA inženiring, projektiranje, proizvodnja, trgovina d.o.o. Cankarjeva 1, Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cankarjeva 1, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8045
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00380 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04232/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: LIKRO trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o. Celje, Maistrova 16
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Maistrova 16, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
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je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8046
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00381 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04236/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: AMBA trgovina in storitve,
d.o.o., Celje, Prešernova 11
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Prešernova 11, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8047
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00382 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04237/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: CARGO mednarodna špedicija, d.o.o., Celje, Ljubljanska 21
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljanska 21, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8048
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00383 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04243/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: EUROMERKUR podjetje za proizvodnjo, posredniške posle in trgovino,
d.o.o. Zeče 16 A, Slovenske Konjice
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Zeče 16/a, 3210 SLOVENSKE
KONJICE
Osnovni kapital: 11.300,00 Sit
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8049
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00384 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04248/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: POLŽEK proizvodno trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubno ob Savinji
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Loke 16, 3333 LJUBNO OB
SAVINJI
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8050
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00385 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04249/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: FREE TRADE trgovsko, storitveno podjetje, d.o.o. Celje, Pod kostanji 22
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Pod kostanji 22, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8051
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00386 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04253/00 vpisalo v sodni
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register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 1254146
Firma: CHEMO KAN trgovina in storitve, d.o.o., Radeče, Titova 33
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Titova 33, 1433 RADEČE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8052
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00387 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04254/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: ANINA trgovsko, gostinsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljanska 66/a, 3000
CELJE
Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8053
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00388 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04255/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: TOMPI podjetje za trgovino
d.o.o. Latkova vas 52, Prebold
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Latkova vas 52, 3312 PREBOLD
Osnovni kapital: 9.200,00 Sit
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.

Sr-8054
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00389 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04256/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: SETA Trgovsko, storitveno in
proizvodno podjetje, d.o.o., Velenje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kardeljev trg 5, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8055
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00395 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04258/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: ARIOSO podjetje za marketing,
agencijske in računovodske storitve,
d.o.o., Šoštanj, Lokovica 145 c
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Lokovica 145 c, 3325
ŠOŠTANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8056
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00396 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04286/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: MEANDER Podjetje za trgovino in proizvonjo d.o.o. Nazarje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kokarje 35, 3331 NAZARJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku sklepa navedeno gospodarsko druž-
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bo. 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8057
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00397 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04287/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: S.M. KRANJC Podjetje za trgovino in prevozništvo d.o.o. Mozirje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Na trgu 58, 3330 MOZIRJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8058
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00398 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04297/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: KIR d.o.o. Mozirje, podjetje za
trgovino, gostinstvo in turizem ter storitve, Cesta na Rožnik 8, Mozirje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cesta na Rožnik 8, 3330
MOZIRJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8059
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00399 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04302/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: HOTEL DRAVINJA gostinstvo,
hotelirstvo, d.o.o., Mestni trg 2, Slov. Konjice
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Mestni trg 2, 3210 SLOVENSKE KONJICE

Št.

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8060
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00400 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04313/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5630584
Firma: ITRUS Podjetje za storitve, posredovanje, trgovino Cesta na Vrbje 4,
Žalec, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cesta na Vrbje 4, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8061
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00401 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04315/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: ZMBM proizvodnja, trgovina,
storitve, d.o.o., Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ulica M. Kerin 11, 3000
CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8062
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00402 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04316/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
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nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: MAAJ TRADE trgovina in storitve, d.o.o. Škofja vas, Leskovec 24
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Leskovec 24, 3211 ŠKOFJA
VAS
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8063
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00403 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04323/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5909775
Firma: KOTNIK proizvodnja in trgovina, d.o.o. Nova cerkev, Socka 24/a
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Socka 24/a, 3203 NOVA
CERKEV
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8064
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00404 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04328/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5627192
Firma: KOSTROJ PROMONS proizvodnja in montaža strojev, d.o.o., Tovarniška
2, Slovenske Konjice
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Tovarniška 2, 3210 SLOVENSKE KONJICE
Osnovni kapital: 120.000,00 Sit
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in
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upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od
objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8065
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00405 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04333/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: AVTO LEGOS d.o.o., avtokleparsko in trgovsko podjetje Tepanje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Novo Tepanje 14, 3210 SLOVENSKE KONJICE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8066
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00406 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04334/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: SAŠA-COMMERCE trgovina na
debelo in drobno, proizvodnja, špediterske storitve, Šempeter 178, Šempeter
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šempeter 178, 3311 ŠEMPETER
Osnovni kapital: 9.600,00 Sit
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8067
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00407 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04335/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5930138
Firma: UŽMAH storitve, inženiring, trgovina, d.o.o., Šmarje, Šmarje 163
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šmarje 163, 1293 ŠMARJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
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Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8068
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00408 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04339/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: KIVI Trgovsko podjetje d.o.o.,
Velenje, Ul. Vrnjačke banje 6
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ul. Vrnjačke banje 6, 3320
VELENJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8069
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00409 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04355/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: KOM d.o.o. trgovina in proizvodnja z elektro izdelki Prešernova 9a,
Velenje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Prešernova 9a, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8070
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00410 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04363/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: SIMPLEX Podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o. Velenje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kardeljev trg 3, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8071
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00411 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04366/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: BIOREN trgovsko proizvodno
podjetje, d.o.o., Podkraj 42, Velenje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Podkraj 42, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8072
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00412 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04371/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5880777
Firma: MIGRAD gradbeništvo in trgovina, d.o.o., Žalec, Ložnica 35/e
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ložnica 35/e, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8073
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00413 z dne 4. 2. 2000
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pod št. vložka 1/04372/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: PTO trgovina, storitve in proizvodnja, d.o.o. Rogaška Slatina, Kidričeva 46
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kidričeva 46, 3250 ROGAŠKA SLATINA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8074
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00414 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04381/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: PREVOZI GRM proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o. Stranice
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Križevec 66, 3206 STRANICE
Osnovni kapital: 3.068.049,50 Sit
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8075
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00415 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04382/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: TEO trgovina in storitve, d.o.o.,
Škofja vas, Arclin 21/a
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Arclin 21/a, 3211 ŠKOFJA
VAS
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in
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upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od
objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8076
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00416 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04391/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: FARFALLINA podjetje za proizvodnjo, trgovino, gostinstvo in turizem
d.o.o. Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Trnoveljska cesta 81, 3000
CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8077
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00417 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04405/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: ORGLEŽ Gostinstvo in trgovina, d.o.o. Polzela 88 - Polzela
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Polzela 88, 3313 POLZELA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8078
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00418 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04412/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: PREVOZNIŠTVO ROMIH prevozi d.o.o., Loče pri Poljčanah, Žiče 48a
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Žiče 48a, 3215 LOČE PRI
POLJČANAH
Osnovni kapital: 111.000,00 Sit
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
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je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8079
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00419 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04427/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: TUIST trgovsko podjetje, d.o.o.
Rogatec, Dobovec pri Rogatcu 14/b
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dobovec pri Rogatcu 14/b,
3252 ROGATEC
Osnovni kapital: 106.000,00 Sit
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8080
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00420 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04430/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: FIZIO-FIT storitve in trgovina,
d.o.o.Rimske Toplice, Ulica XIV. divizije 7
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ulica XIV. divizije 7, 3272 RIMSKE TOPLICE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8081
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00421 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04431/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: GRILY storitve, trgovina, inženiring, d.o.o. Celje, Opekarniška 12/a
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Opekarniška 12/a, 3000
CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8082
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00422 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04434/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: PIB izolacije v gradbeništvu,
d.o.o. Celje, Iršičeva 16
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Iršičeva 16, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8083
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00423 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04435/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: PETIDA mednarodno trgovsko
podjetje, d.o.o. Celje, Goriška 8
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Goriška 8, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8084
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00424 z dne 4. 2. 2000
pod št. vložka 1/04442/00 vpisalo v sodni
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register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5645417
Firma: TEDY Kmetijstvo, živinoreja,
storitve, trgovina d.o.o. Zreče
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Zlakova 12, 3214 ZREČE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8085
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00425 z dne 7. 2. 2000
pod št. vložka 1/00687/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: YU-STIP INŽENIRING, d.o.o.,
Dečkova 1/a, Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dečkova 1/a, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 579.835,00 Sit
Ustanovitelji: KLEMENČIČ BOŽO, Podova 80, 2327 RAČE, vložek: 57.979,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 6. 1989;
ROŽAR FRANCO, Margaretenstrasse 20,
WIEN, vložek: 57.979,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 6. 1989; KRIVEC NIKO, Trg
okt. revolucije 2, 3000 CELJE, vložek:
28.989,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
26. 9. 1989; JEREB DUŠAN, Ljubljanska
64, 3000 CELJE, vložek: 28.989,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 26. 9. 1989; ŠIKLIČ
RATKO, Knafelčeva 10/a, 2000 MARIBOR,
vložek: 57.979,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 9. 1989; KRUMPAK IGNAC, Trubarjeva 55/a, 3000 CELJE, vložek:
347.920,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 9. 1989.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8086
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00426 z dne 7. 2. 2000
pod št. vložka 1/00692/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: SIVEL marketing in transport,
d.o.o. Celje, Ulica frankolovskih žrtev 61

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ulica frankolovskih žrtev 61,
3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.200,00 Sit
Ustanovitelji: SIMON JURČEK, Titova
13, 3270 LAŠKO, vložek: 2.200,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 2. 10. 1989.
Obrazložitev: 5. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8087
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00427 z dne 7. 2. 2000
pod št. vložka 1/00696/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: ROVINA trgovina na debelo in
drobno živil in neživilskih proizvodov,
d.o.o., Žalec, Heroja Staneta 5
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Heroja Staneta 5, 3310
ŽALEC
Osnovni kapital: 2.300,00 Sit
Ustanovitelji: KVARTIČ ROMAN, Heroja
Staneta 5, 3310 ŽALEC, vložek: 2.300,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 10. 1989.
Obrazložitev: 2.Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8088
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00428 z dne 7. 2. 2000
pod št. vložka 1/00706/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5843880
Firma: MARKO export-import, d.o.o.,
Vojnik, Cesta talcev 24
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cesta talcev 24, 3212 VOJNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽGAJNER MARKO, Cesta
talcev 24, 3212 VOJNIK, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 10. 1993.
Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začetku 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
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izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8089
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00429 z dne 7. 2. 2000
pod št. vložka 1/00717/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: MCCM grafično, gostinsko in
trgovsko podjetje, d.o.o., Savinova 9,
Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Savinova 9, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 15.368,00 Sit
Ustanovitelji: BERVAR MITJA, Savinova
9, 3000 CELJE, vložek: 7.684,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 19. 10. 1989; RAMŠAK
MARKO, Miličinskega 9, 3000 CELJE, vložek: 7.684,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 10. 1989.
Obrazložitev: 5.Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8090
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00430 z dne 7. 2. 2000
pod št. vložka 1/00724/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: ELTUS Podjetje za storitveni
inženiring d.o.o. Celje, Nazorjeva 23
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Nazorjeva 23, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FILIPIČ ANTON, Nazorjeva
23, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 7. 11. 1989.
Obrazložitev: 5.Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8091
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00431 z dne 7. 2. 2000
pod št. vložka 1/00794/00 vpisalo v sodni
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register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: THERMAL Posredništvo na področju prometa blaga in storitev d.o.o.,
Griže, Griže 5/a
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Griže 5/a, 3302 GRIŽE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAZBEC VINKO, Cesta na
grad 5, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 26. 11. 1989.
Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8092
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00432 z dne 11. 2.
2000 pod št. vložka 1/00816/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KONSAL Procesni sistemi,
d.o.o., Simona Blatnika 8, Titovo Velenje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Simona Blatnika 8, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 9.485,00 Sit
Ustanovitelji: ČANČ BRANKO, Vojkova
3, 3320 TITOVO VELENJE, vložek: 840,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 10. 1989;
DRUKS IVAN, Vr. banje 1, 3320 TITOVO
VELENJE, vložek: 650,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 10. 1989; STEBLOVNIK
JOŽE, Rečica 22, 3327 ŠMARTNO OB
PAKI, vložek: 650,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 28. 10. 1989; PEVNIK DANILO, Tekavčeva ll, 3325 ŠOŠTANJ, vložek: 630,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 10. 1989;
GABROVC IZTOK, Kidričeva 55/a, 3320
TITOVO VELENJE, vložek: 6.715,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 28. 10. 1989.
Obrazložitev: 5.Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8093
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00433 z dne 7. 2. 2000
pod št. vložka 1/00829/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
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Firma: NAJ-NAJ diskont, d.o.o. Teharje 21, Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Teharje 21, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JANČAR VILOTIJEVIĆ ALEKSANDER, Teharje 21, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
9. 11. 1989.
Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8094
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00434 z dne 7. 2. 2000
pod št. vložka 1/00832/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: ARNI podjetje za gostinstvo,
turizem in trgovino, d.o.o Celje, Malgajeva ulica 4
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Malgajeva ulica 4, 3000
CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ADŽIĆ NINA, Malgajeva ulica 4, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 13. 11. 1989.
Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8095
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00435 z dne 7. 2. 2000
pod št. vložka 1/00839/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: ELTRADE podjetje za instalacijska dela in trgovino d.o.o. Celje, Ronkova ulica 13
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ronkova ulica 13, 3000
CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČIČ MIRAN, Ronkova ulica 13, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 12. 1989.
Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
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registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8096
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00436 z dne 7. 2. 2000
pod št. vložka 1/00840/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: IVANUŠ podjetje za gostinske
storitve in trgovino, d.o.o. Rogaška Slatina, XIV. divizije 48
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: XIV. divizije 48, 3250 ROGAŠKA SLATINA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: IVANOŠ IVAN, Male Rodne
34, 3250 ROGAŠKA SLATINA, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
21. 11. 1989.
Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8097
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00437 z dne 7. 2. 2000
pod št. vložka 1/00846/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: MEDIA TKP tržno komuniciranje, promocije in propaganda, d.o.o., Celje, Na Zelenici 5
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Na Zelenici 5, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠOPAR JANKO, Na zelenici 5, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 8. 12. 1989.
Obrazložitev: 2.Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8098
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00438 z dne 7. 2. 2000
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pod št. vložka 1/00872/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: TWIN podjetje za trgovino nma
drobno ter finančno, tehnično in poslovno svetovanje d.o.o., Celje, Ul. Dušana
Kvedra 4
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ul. Dušana Kvedra 4, 3000
CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FRANKO IRENA, Na zelenici 13, 3000 CELJE, vložek: 500,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 14. 12. 1989; KNEZ
PETER, Ul. Dušana Kvedra 4, 3000 CELJE,
vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 12. 1989; KNEZ IZTOK, Ul. Dušana
Kvedra 4, 3000 CELJE, vložek: 500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 12. 1989;
ZAGOŽEN BARBARA, Trnovlje 77, 3000
CELJE, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 14. 12. 1989.
Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8099
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00439 z dne 7. 2. 2000
pod št. vložka 1/00876/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: SILVATOURING turistično, gostinsko in trgovsko podjetje, d.o.o., Cesta na Roglo 71, 63214 Zreče
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cesta na Roglo 71, 3214
ZREČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTEFANIČ SILVA, Resnik
22, 3214 ZREČE, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 1. 11. 1989.
Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8100
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00440 z dne 7. 2. 2000
pod št. vložka 1/00901/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: GORTON Trgovinsko podjetje,
d.o.o. Titovo Velenje, Kardeljev trg 10
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kardeljev trg 10, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HREN ANTON, Cesta pod
parkom 2, 3320 TITOVO VELENJE, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
11. 11. 1989; ŠIŠKO GORDANA, Kvedrova 5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 11. 1989.
Obrazložitev: 5.Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8101
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00441 z dne 7. 2. 2000
pod št. vložka 1/00920/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: EPI - CENTER ekonomsko proizvodni inženiring, Gubčeva 1, Celje,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Gubčeva 1, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 18.000,00 Sit
Ustanovitelji: TURK KARLI, Tomšičeva 1
a, 3310 ŽALEC, vložek: 6.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 14. 12. 1989; BONAJO
ALJOŠA, Galicija 15 a, 3310 ŽALEC, vložek: 6.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 12. 1989; BARBORIČ IZTOK, Miklošičeva 1, 3000 CELJE, vložek: 6.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 14. 12. 1989.
Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8102
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00442 z dne 7. 2. 2000
pod št. vložka 1/00923/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: BIRO raziskovalno razvojne
storitve v gospodarskih dejavnostih,
d.o.o. Laško, Rimska cesta 4/a
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Rimska cesta 4/a, 3270
LAŠKO
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Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KERESTEŠ KONRAD,
Rimska cesta 4/a, 3270 LAŠKO, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
27. 11. 1989.
Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8103
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00443 z dne 7. 2. 2000
pod št. vložka 1/00941/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: MARKETING-GENEZZA, PODJETJE ZA OPRAVLJANJE STORITEV na
področju prometa, ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve ter notranjo in zunanjo trgovino, Vransko, Vransko 98, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vransko 98, 3305 VRANSKO
Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠERKO DUŠAN, Vransko
98, 3305 VRANSKO, vložek: 3.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 23. 12. 1989.
Obrazložitev: 5.Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8104
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00444 z dne 7. 2. 2000
pod št. vložka 1/00950/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: ALFA trgovina in posredništvo,
d.o.o., Titovo Velenje, Jenkova 37
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Jenkova 37, 3320 TITOVO
VELENJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RANČNIK SREČKO, Jenkova 37, 3320 TITOVO VELENJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
12. 12. 1989.
Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začetku 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
izreku sklepa navedeno gospodarsko druž-
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bo. 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8105
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00445 z dne 7. 2. 2000
pod št. vložka 1/00958/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5311926
Firma: AGIL storitvena, svetovalna in
trogvska agencija, d.o.o., Plečnikova 26,
Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Plečnikova 26, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: CIZEJ ZVONE, Plečnikova
26, 3000 CELJE, vložek: 700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 12. 1989; GROZNIK
LJUBO- FRANC, Ul. 29. novembra 25,
3000 CELJE, vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 12. 1989; OBREZ STANISLAVA, Okrogarjeva 3, 3000 CELJE, vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 12. 1989.
Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8106
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00446 z dne 7. 2. 2000
pod št. vložka 1/00960/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: DENIS trgovina, storitve, proizvodnja, d.o.o. Trnovlje, Obrtna cesta
17
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Obrtna cesta 17, Trnovlje,
3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FRECE MILAN, Trnovlje
124, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 7. 1. 1990.
Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
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Sr-8107
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00447 z dne 7. 2. 2000
pod št. vložka 1/00971/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5311667
Firma: FI-M-AG podjetje za trgovino
na debelo in drobno, neživilskih proizvodov, d.o.o. Stanetova 16, Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Stanetova 16, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FINK JURIJ LUKA, Ul.bratov Vošnjakov 3, 3000 CELJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
18. 1. 1990.
Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8108
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00448 z dne 7. 2. 2000
pod št. vložka 1/00972/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: VEKSUM podjetje za veleprodajo, ekonomsko komercialne storitve
in maloprodajo, d.o.o., 63211 Škofja
vas, Mariborska c. 218
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Mariborska c. 218, 3211
ŠKOFJA VAS
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠRIBAR IRENA, Na otoku
7, 3000 CELJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 22. 11. 1989; RECKO
BRANKO, Opekarniška 10/a, 3000
CELJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 11. 1989.
Obrazložitev: 4.Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8109
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00449 z dne 7. 2. 2000
pod št. vložka 1/00998/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
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Firma: SETRANS transport in trgovina, d.o.o. Celje, Škapinova 1
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Škapinova 1, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SENICA BOJAN, Globoko
5, 3272 RIMSKE TOPLICE, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
11. 12. 1989.
Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8110
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00450 z dne 7. 2. 2000
pod št. vložka 1/01010/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: ROKI trgovina, posredništvo,
turizem, d.o.o. Celje, Dečkova 48
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dečkova 48, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ANDREJAŠ ROMAN, Dečkova 48, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 12. 1989.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. list RS,
štev. 54/99) izbrisalo iz sodnega regist v
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8111
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00451 z dne 7. 2. 2000
pod št. vložka 1/01037/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: NOTEX podjetje za trgovino na
debelo in drobno in poslov ne usluge,
Celje, Goriška 4 d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Goriška 4, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOVAK DRAGO, Goriška
4, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 26. 12. 1989.
Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začetku 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
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izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8112
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00452 z dne 7. 2. 2000
pod št. vložka 1/01042/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: IMEKS inženiring, marketing,
ekonomika, komerciala, sto- ritve, d.o.o.,
Velenje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Efenkova 61, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAŠIČ PEJO, Jenkova 21,
3220 VELENJE, vložek: 666,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 12. 1989; KOLENC
FRANJO, Stantetova 11, 3220 VELENJE,
vložek: 666,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 12. 1989; BLAZNIK IVAN, Šentilj 63,
2382 MISLINJA, vložek: 668,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 12. 1989.
Obrazložitev: 2.Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8113
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00453 z dne 7. 2. 2000
pod št. vložka 1/01045/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: MAAL trgovina na debelo in
drobno, d.o.o. Ponikva, Ponikva 1
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ponikva 1, 3232 PONIKVA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOBEC ALEŠ, Ponikva 1,
3232 PONIKVA, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 16. 12. 1989.
Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8114
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00454 z dne 7. 2. 2000

pod št. vložka 1/01048/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: FORUM gradbeni inženiring,
d.o.o., Šentjur, Cesta Užičke Požege 2
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cesta Užičke Požege 2, 3230
ŠENTJUR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZEVNIK ZLATKO, Cesta
Užičke Požege 2, 3230 ŠENTJUR, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
5. 12. 1989.
Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8115
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00455 z dne 7. 2. 2000
pod št. vložka 1/01082/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: DEMEX podjetje za ekonomiko in organizacijo poslovanja ter marketing in svetovanje, d.o.o. Vojnik, Celjska
cesta 18
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Celjska cesta 18, 3212 VOJNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOŠTOMAJ ALBIN, Celjska c.18, 3212 VOJNIK, vložek: 1.200,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 12. 1989;
KOŠTOMAJ ALBINA, Celjska c. 18, 3212
VOJNIK, vložek: 400,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 15. 12. 1989; KOŠTOMAJ ANITA,
Celjska c.18, 3212 VOJNIK, vložek:
400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
15. 12. 1989.
Obrazložitev: 4.Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8116
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00456 z dne 7. 2. 2000
pod št. vložka 1/01087/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: MIPI ekonomski inženiring in
marketing, d.o.o.Laško, Spodnja Rečica 17
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Spodnja Rečica 17, 3270
LAŠKO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LELJAK ZDENKO, Spodnja Rečica 17, 3270 LAŠKO, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
21. 11. 1989.
Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8117
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00457 z dne 7. 2. 2000
pod št. vložka 1/01093/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5897262
Firma: ROMI trgovina in posredništvo,
d.o.o., Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Planinčeva 8, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JOKIČ DRAGOSLAV, Planinčeva 8, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 2. 1990.
Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8118
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00459 z dne 7. 2. 2000
pod št. vložka 1/01129/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5332273
Firma: VIVE - podjetje za trgovanje z
video in audio opremo, d.o.o., Jenkova
19, Velenje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Jenkova 19, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JELEN JOŽE, Jenkova 19,
3320 VELENJE, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 21. 12. 1989.
Obrazložitev: 2.Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
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št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8119
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00460 z dne 7. 2. 2000
pod št. vložka 1/01140/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: VULČEK posredništvo in trgovina, d.o.o., Bistrica ob Sotli, Zagaj 32
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Zagaj 32, 3256 BISTRICA OB
SOTLI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ULČNIK MIHAELA, Zagaj
32, 3256 BISTRICA OB SOTLI, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
19. 12. 1989.
Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
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nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: MERX trgovina, proizvodnja in
svetovanje, d.o.o., Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ul.29. novembra 16, 3000
CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRAČMER JOŽE, Šempeter 173, 5290 ŠEMPETER, vložek: 800,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 1. 1993; DAKIČ-IVANČIČ BOŽA, Milčinskega 6, 3000
CELJE, vložek: 440,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 13. 1. 1993; PETEK DUŠANKA, Čopova 25, 3000 CELJE, vložek: 220,00 Sit,
ne
odgovarja, vstop: 13. 1. 1993;
FRANČEŠKIN ŽARE, Erjavčeva 16 a, 3000
CELJE, vložek: 460,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 13. 1. 1993; VINKOVIČ ALENKA, Rista Savina 9, 3310 ŽALEC, vložek: 80,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 1. 1993.
Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.

Sr-8120
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00461 z dne 7. 2. 2000
pod št. vložka 1/01150/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: WIEDL d.o.o. Šercerjeva 13,
Velenje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šercerjeva 13, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: WIEDL JOŽICA, Šercerjeva 13, 3320 VELENJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 7. 1993.
Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.

Sr-8122
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00463 z dne 7. 2. 2000
pod št. vložka 1/01155/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: SATUR - notranja in zunanja
trgovina, d.o.o., Titovo Velenje, Cesta
IV/12
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cesta IV/ 12, 3320 TITOVO
VELENJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POTRČ BORIS, Cesta IV
/12, 3320 PREBOLD, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 12. 1989;
TREVEN EVGEN, Vrnjačke Banje 1, 3320
TITOVO VELENJE, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 19. 12. 1989.
Obrazložitev: 3Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.

Sr-8121
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00462 z dne 7. 2. 2000
pod št. vložka 1/01154/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-

Sr-8123
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00464 z dne 7. 2. 2000
pod št. vložka 1/01162/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
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nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: UNIKUM Trgovina in storitve,
Šentjur pri Celju, Ul. Valentina Orožna
8/a, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ul.Valentina Orožna 8/a,
3230 ŠENTJUR PRI CELJU
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIRANT GVIDO, Ul. Valentina Orožna 8/a, 3230 ŠENTJUR PRI
CELJU, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 12. 1989; RIHTARIČ DAMIR, Frana Kluza 4, ZAGREB, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
23. 12. 1989.
Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8124
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00473 z dne 7. 2. 2000
pod št. vložka 1/04551/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5679605
Firma: MERX-POINT podjetje za organiziranje in izvajanje gostinsko turistične dejavnosti, d.o.o., Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ul.29.novembra 16, 3000
CELJE
Osnovni kapital: 50.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8125
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00474 z dne 7. 2. 2000
pod št. vložka 1/04558/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: GAS prevozništvo in trgovina
Arclin d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Arclin 86, 3211 ŠKOFJA VAS
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
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gistrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8126
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00475 z dne 7. 2. 2000
pod št. vložka 1/04561/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: LEGRO TRADE trgovina in gostinstvo, d.o.o. Celje, Cesta na Ostrožno 79
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cesta na Ostrožno 79, 3000
CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8127
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00476 z dne 7. 2. 2000
pod št. vložka 1/04569/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: OPEKA TRANS prevozi in trgovina, d.o.o., Škofja vas, Žepina 18/a
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Žepina 18/a, 3211 ŠKOFJA
VAS
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8128
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00477 z dne 7. 2. 2000
pod št. vložka 1/04572/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5675715

Firma: SMOLA trgovina, popravilo in
vzdrževanje motornih vozil, d.o.o. Šentjur
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ul. Leona Dobrotinška 5,
3230 ŠENTJUR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8129
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00478 z dne 7. 2. 2000
pod št. vložka 1/04573/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: MENJALNICA SOLMAN menjalnica in trgovina, d.o.o. Rogatec, Rogatec 206
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Rogatec 206, 3252 ROGATEC
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8130
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00479 z dne 7. 2. 2000
pod št. vložka 1/04574/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: F.M.F. mednarodno trgovsko
podjetje, d.o.o.Celje, Ljubljanska 39
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljanska 39, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8131
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00480 z dne 7. 2. 2000
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pod št. vložka 1/04575/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5871042
Firma: AGROM trgovina in storitve,
d.o.o., Petrovče, Dobriša vas 59
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dobriša vas 59, 3301
PETROVČE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8132
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00481 z dne 7. 2. 2000
pod št. vložka 1/04578/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: CPL podjetje za reklamo, založništvo, notranjo in zunanjo trgovino,
d.o.o. Gomilsko, Trnava 1
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Trnava 1, 3303 GOMILSKO
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8133
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00482 z dne 7. 2. 2000
pod št. vložka 1/04587/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: VILAS podjetje za kozmetiko
in trgovino, d.o.o. Šentjanž n.h., Rečica
ob Savinji
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šentjanž n.h., 3332 REČICA
OB SAVINJI
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 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-8134
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00502 z dne 10. 2.
2000 pod št. vložka 1/00693/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ARCA-DESIGN d.o.o., podjetje
za proizvodnjo, trgovino in storitve, Rogaška Slatina
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ulica XIV. divizije 60, 3250
ROGAŠKA SLATINA
Osnovni kapital: 67.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠPOLJAR BORIS, Ul. 14.
divizije 60, 3250 ROGAŠKA SLATINA, vložek: 33.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 8. 1989; KATALENIĆ ŽELJKO, Stritarjeva ul. 5, 3250 ROGAŠKA SLATINA, vložek: 33.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 8. 1989.
Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8135
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00503 z dne 10. 2.
2000 pod št. vložka 1/01171/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: K & L TRADE, proizvodno trgovsko podjetje d.o.o., Škofja vas, Zadobrova 101
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Zadobrova 101, 3211 ŠKOFJA VAS
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRPAN BOGOMIR, Zadobrova 101, 3211 ŠKOFJA VAS, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
21. 11. 1989;
LENKO
GORAZD,
Ul. 29.novembra 24, 3000 CELJE, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
21. 11. 1989.
Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
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Sr-8136
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00504 z dne 10. 2.
2000 pod št. vložka 1/01212/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: IRIS Kulturno-umetniška dejavnost d.o.o., Celje, Trubarjeva 55/a
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Trubarjeva 55/a, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZOREC MLADEN, Trubarjeva 55/a, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 1. 1990.
Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8137
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00505 z dne 10. 2.
2000 pod št. vložka 1/01223/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TIMEX podjetje za export-import, d.o.o. Kosovelova 16, Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kosovelova 16, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 7.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETRINA BORIS, Dečkova
52, 3000 CELJE, vložek: 3.500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 1. 2. 1994; PEMIČ
BORIS, Galicija 84, 3000 CELJE, vložek:
3.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 2.
1994.
Obrazložitev: 2.Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8138
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00507 z dne 10. 2.
2000 pod št. vložka 1/01232/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PRINT podjetje za projektiranje in inženiring, d.o.o., Titovo Velenje,
Šalek 95
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Šalek 95, 3320 TITOVO VELENJE
Osnovni kapital: 39.964,00 Sit
Ustanovitelji: JEZERNIK BOJAN, Šalek
95, 3320 VELENJE, vložek: 39.964,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 15. 1. 1990.
Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8139
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00508 z dne 10. 2. 2000
pod št. vložka 1/01235/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: ROBINZON ELEKTRONICS svetovanje, projektiranje, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Celje, Ulica frankolovskih
žrtev 18
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ulica frankolovskih žrtev 18,
3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RUPNIK ROBERT, Ul.frankolovskih žrtev, 3000 CELJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
19. 1. 1990.
Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8140
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00509 z dne 10. 2. 2000
pod št. vložka 1/01262/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: DERONO podjetje za proizvodnjo elektronskih in telekomunikacijskih
naprav in trgovino d.o.o., Celje, Celestinova ul 9/a
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Celestinova ul. 9/a, 3000
CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEČAR BORUT, Šaranovičeva ul. 4, 3000 CELJE, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 12. 1989;
KUNST BORIS, Celestinova 9/a, 3000
CELJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 21. 12. 1989.
Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8141
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00510 z dne 10. 2. 2000
pod št. vložka 1/01267/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5594596
Firma: SIORELA proizvodnja in trgovina, d.o.o. Celje, Ulica frankolovskih žrtev 61
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ulica frankolovskih žrtev 61,
3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SIMON SIMONA, Titova 13,
3270 LAŠKO, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 12. 1989.
Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8142
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00512 z dne 10. 2. 2000
pod št. vložka 1/01293/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: TURING projektno ekonomski
inženiring d.o.o., Celje, Spominska 4
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Spominska 4, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PERČIČ STANISLAV, Plečnikova 26, 3000 CELJE, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 12. 1989; SIMONČIČ VOJKA, Spominska 4, 3000
CELJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 20. 12. 1989.
Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8143
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00513 z dne 10. 2. 2000

pod št. vložka 1/01313/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: PROJEKTIVNI ATELJE design,
interier, arhitektura, d.o.o. Celje, Kozjanskega odreda 6
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kozjanskega odreda 6, 3000
CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SKRT DEJAN, Na zelenici
8, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 12. 12. 1989.
Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8144
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00514 z dne 10. 2. 2000
pod št. vložka 1/01322/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: TASKIBLISK podjetje za čiščenje d.o.o., Cesta I. št. 7, Titovo Velenje
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Cesta I št.7, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 174.929,80 Sit
Ustanovitelji: KOLENC MIRO, Cesta I.
št. 7, 3320 TITOVO VELENJE, vložek:
174.929,80 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 2. 1990.
Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8145
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00515 z dne 10. 2. 2000
pod št. vložka 1/01328/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: VIVIANIT trgovina in inženiring,
d.o.o. Celje, Podjavorškova 13
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Podjavorškova 13, 3000
CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SHALA ATDHE, Ul.frankolovskih žrtev 44, 3000 CELJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
15. 1. 1990.
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Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8146
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00516 z dne 10. 2. 2000
pod št. vložka 1/01343/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: KO & KOM izvajanje nalog varstva pri delu požarnega varstva, Braslovče, Parižlje 77, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Parižlje 77, 3314 BRASLOVČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KORENJAK ZVONKO, Parižlje 77, 3314 BRASLOVČE, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
26. 12. 1989.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8147
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00517 z dne 10. 2. 2000
pod št. vložka 1/01358/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: TREND Trgovina, Šercerjeva
13, Titovo Velenje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Šercerjeva 13, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PECIGA MILENA, Šercerjeva 13, 3320 TITOVO VELENJE, vložek:
666,60 Sit, ne
odgovarja, vstop:
15. 12. 1989; PECIGA IZTOK, Šercerjeva
13, 3320 TITOVO VELENJE, vložek: 666,70
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 12. 1989;
PECIGA IRENA, Šercerjeva 13, 3320
TITOVO VELENJE, vložek: 666,70 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 12. 1989.
Obrazložitev: 4.Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
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Sr-8148
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00518 z dne 10. 2. 2000
pod št. vložka 1/01385/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: EXIM trgovina na debelo in
drobno, d.o.o. Celje, Cesta na Ostrožno
104
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Cesta na Ostrožno 104, 3000
CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOLAR MOJMIR, C. na
Ostrožno 104, 3000 CELJE, vložek: 500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 1. 1990; LIPNIK BRANKO, Na Produ 25, 2391
PREVALJE, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 1. 1990; JUVANČIČ
VLADO, Trg 30, 2391 PREVALJE, vložek:
500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
15. 1. 1990; POGOREVC KLEMEN, Verovškova 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
23. 4. 1992.
Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8149
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00519 z dne 10. 2. 2000
pod št. vložka 1/01190/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: MIBOTEKS Trgovinsko podjetje, d.o.o. Mozirje, Na Marofu 55
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Na Marofu 55, 3330 MOZIRJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PODSEDENŠEK MILENA,
Na Marofu 55, 3330 MOZIRJE, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
14. 12. 1989; BLAZNIK OTO, Beograjska
31, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 14. 12. 1989.
Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8150
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00520 z dne 10. 2. 2000
pod št. vložka 1/01386/00 vpisalo v sodni
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register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: K - ENA trgovina in storitve,
d.o.o. Celje, Trubarjeva 55/e
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Trubarjeva 55/e, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BARDUTZKY BORIS, Milčinskega 2, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 1. 1990.
Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8151
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00521 z dne 10. 2. 2000
pod št. vložka 1/01391/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: HERMANN, trgovina na debelo,
transport, izvoz-uvoz d.o.o. Petrovče, Levec 38
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Levec 38, 3301 PETROVČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZATLER EDVARD, Vršna vas
38, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
30. 6. 1992.
Obrazložitev: 4.Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8152
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00522 z dne 10. 2. 2000
pod št. vložka 1/01422/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: CONTY, proizvodnja, storitve, trgovina in turizem, d.o.o., Polzela 62, p.
Polzela
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Polzela 62, 3313 POLZELA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Obrazložitev: 5.Ker proti sklepu o začetku 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 izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
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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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8153
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00523 z dne 10. 2. 2000
pod št. vložka 1/01431/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: F. ARK Podjetje za inženiring,
trgovino, svetovanje in posredovanje,
d.o.o., Celje, Lopata 20/C
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Lopata 20/C, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JURKOŠEK FILIP, Lopota
20/C, 3000 CELJE, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 11. 1. 1990; JURKOŠEK VESNA, Lopata 20/C, 3000 CELJE,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
11. 1. 1990.
Obrazložitev: 5.Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8154
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00524 z dne 10. 2. 2000
pod št. vložka 1/01470/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: SPJ podjetje za inženiring in
poslovne storitve d.o.o. Spodnje Gorče
18, Braslovče
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Spodnje Gorče 18, 3314
BRASLOVČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STERNAD IDA, Spodnje
Gorče 18, 3314 BRASLOVČE, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
24. 3. 1990.
Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8155
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00525 z dne 10. 2. 2000
pod št. vložka 1/01514/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
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nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5356547
Firma: PAK - ING inženiring in proizvodnja pakirnih sistemov, d.o.o Celje, Ipavčeva 14
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ipavčeva 14, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LILIJA MARTIN, Ipavčeva
14, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 22. 3. 1990.
Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8156
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2000/00526 z dne 10. 2. 2000
pod št. vložka 1/01524/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5370175
Firma: KRESNIČKA AVTO ŠOLA izobraževalno podjetje, d.o.o., Cinkarniška 10,
Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Cinkarniška 10, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: POLAJŽER JOŽE, Milčinskega 11, 3000 CELJE, vložek: 3.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1990.
Obrazložitev: 5.Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8157
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03358 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/00680/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DOMINO podjetje za trgovino
na debelo in drobno, d.o.o. Kozjanskega
odreda 4, Šentjur pri Celju
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kozjanskega odreda 4, 3230
ŠENTJUR PRI CELJU
Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOŽELJ MILAN, Ulica V.
prekomorske brigade 2, 3000 CELJE, vložek: 1.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 8. 1989; MACKOVŠEK DRAGO, Ulica

Kozjanskega odreda 4, 3230 ŠENTJUR, vložek: 1.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 8. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8158
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03389 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/00896/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ALFA podjetje za izvedeništvop
in cenilstvo avtomobilske in cestno prometne stroke, Celje, Na Zelenici 8, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Na zelenici 8, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8159
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03398 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/00893/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: EDER okenske police in kopalniška oprema d.o.o. Slov. Konjice
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Stari trg 15, 3210 SLOVENSKE KONJICE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8160
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03399 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/00873/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
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Firma: MEŠIČ trgovina na debelo in
drobno živil in neživilskih proizvodov,
d.o.o. Levec 56, Petrovče
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Levec 56, 3301 PETROVČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8161
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03400 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/05783/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5791359
Firma: AERO ITC trgovina na debelo in
drobno, d.o.o., Celje, Kocenova 4
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kocenova 4, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 641.217,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8162
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03401 z dne 28. 12.
1999 pod št. vložka 1/00713/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GIBO trgovina na debelo in
drobno neživilskih proizvodov, d.o.o. Dolarjeva 6, Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dolarjeva 6, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8163
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03402 z dne 28. 12.

Št.

1999 pod št. vložka 1/00831/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VAH podjetje za prodajo kemičnih izdelkov, barv in lakov, d.o.o., Titovo
Velenje, Ljubljanska 55
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljanska 55, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8164
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03403 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/00801/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GRAFING Podjetje za grafični
inženiring, oblikovanje in ofset tisk,
d.o.o., Titovo Velenje
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Veljka Vlahoviča 39, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8165
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03404 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/00793/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SIMEX Export-import, trgovina
in turizem, d.o.o. Celje, Cesta na Ostrožno 113
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Cesta na Ostrožno 113, 3000
CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar 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-8166
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03405 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/00779/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TIPI podjetje za trgovino na debelo in drobno neživilskih proizvodov in
inženering, d.o.o., Laško, Rožnik 13
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Rožnik 13, 3270 LAŠKO
Osnovni kapital: 4.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8167
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03406 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/00733/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ULAGA Podjetje za trgovino in
transport, Ul. Savinjske čete 7, Žalec,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ul. Savinjske čete 7, 3310
ŽALEC
Osnovni kapital: 5.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8168
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03407 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/00910/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SEGON notranja in zunanja trgovina, d.o.o., Ul. Valentina Orožna 8,
Šentjur
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ul. Valentina Orožna 8, 3230
ŠENTJUR
Osnovni kapital: 2.130,00 Sit
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 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-8169
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03408 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/00908/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SPORTING podjetje za organizacijo sponzoriranja prireditev, športni inženiring in marketing ter notranjo in zunanjo trgovino d.o.o., Titov trg 4, CELJE
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Titov trg 4, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8170
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03409 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/00898/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ABAKS, podjetje za proizvodnjo
tekstilnih in usnjenih izdelkov ter trgovino na debelo in drobno, Celje, Opekarniška 1, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Opekarniška 1, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8171
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03410 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/00883/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: UNIM Proizvodno in trgovsko
podjetje d.o.o., Mozirje, Na trgu 6
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
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Sedež: Na trgu 6, 3330 MOZIRJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8172
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03411 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/00879/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: JASNA podjetje za gospodarsko
svetovanje d.o.o., Celje, Grčarjeva 15
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Grčarjeva 15, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8173
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03412 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/00869/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AVTO BOŽIČ servis in trgovina,
d.o.o. Celje, Mariborska 112
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Mariborska 112, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 4.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8174
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03413 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/00762/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TAGA trgovina na debelo in
drobno neživilskih proizvodov, d.o.o.,
Gornji grad, Gornji grad 80

Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Gornji grad 80, 3342 GORNJI
GRAD
Osnovni kapital: 76.024,40 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8175
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03414 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/00916/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KALA turizem in trgovina, d.o.o.,
Oblakova 9, Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Oblakova 9, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.170,93 Sit
Ustanovitelji: MULAVEC SLAVICA, Oblakova 9, 3000 CELJE, vložek: 2.170,93 Sit,
ne odgovarja, vstop: 14. 12. 1989.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8176
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03415 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/00921/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: B & N CELJE podjetje za računalništvo in informatiko Ulica heroja Rojška 21, Celje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ul. heroja Rojška 21, 3000
CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NARAKS MATEVŽ, Plečnikova 7/a, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1989.
Obrazložitev: 3 Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
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Sr-8177
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03416 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/00943/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5305187
Firma: IB - COMMERCE Ekonomskotehnološke storitve in trgovina, d.o.o. Pod
skalo 1, Radeče
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Pod skalo 1, 1433 RADEČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BREGAR JANEZ, Pod skalo
1, 1433 RADEČE, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 11. 1989.
Obrazložitev: 4. Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8178
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03417 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/01046/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BIRO TEXT servis, trgovina na
debelo in drobno, d.o.o. Celje Tumova 5
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Tumova 5, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAJNC DUŠAN, Tumova
3, 3000 CELJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 2. 12. 1989; KRAJNC
JELKA, Tumova 3, 3000 CELJE, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
2. 12. 1989.
Obrazložitev: 5. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8179
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03418 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/01031/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: USPEH podjetje za opravljanje
intelektualnih storitev, d.o.o., Cesta v Lokrovec 11, Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo

Št.

Sedež: Cesta v Lokrovec 11, 3000
CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: OMERZU KATJA, Cesta v
Lokrovec 11, 3000 CELJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
18. 12. 1989.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8180
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03419 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/01018/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LILI trgovina in pleskarstvo,
d.o.o. C. na Ostrožno 4 a, Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: C. na Ostrožno 4/a, 3000
CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JUS FRANC, C. na Ostrožno 4/a, 3000 CELJE, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1989; JUS
SLAVICA, C. na Ostrožno 4/a, 3000 CELJE,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 12. 1989.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8181
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03420 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/01017/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KANDORFER Sitotisk, obdelava
kovin in lesa ter trgovina, d.o.o., Celje,
Ipavčeva 13
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ipavčeva 13, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KANDORFER FRANC, Jamova 1, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 15. 12. 1989.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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 izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
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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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8182
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03421 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/01014/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: REC servis, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Celje, Skaletova ulica 12/a
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Skaletova ulica 12/a, 3000
CELJE
Osnovni kapital: 2.500,00 Sit
Ustanovitelji: RUPNIK PETER, Skaletova
ulica 12/a, 3000 CELJE, vložek: 1.250,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 1. 1990; RUPNIK STANISLAV, Skaletova ulica 12/a, 3000
CELJE, vložek: 1.250,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 18. 1. 1990.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8183
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03422 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/01002/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SELIČ COMMERCE podjetje za
uvoz in izvoz ter trgovanje z avtomobili,
Rečica 74 Šmartno ob Paki d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Rečica 74, 3327 ŠMARTNO
OB PAKI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SELIČ ALOJZ, Rečica 74,
3327 ŠMARTNO OB PAKI, vložek:
1.600,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
26. 12. 1989; SELIČ ROBERT, Rečica 74,
3327 ŠMARTNO OB PAKI, vložek: 400,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12. 1989.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8184
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03423 z dne 27. 12.
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1999 pod št. vložka 1/00994/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ANJA trgovina na debelo in
drobno, d.o.o. Rogaška Slatina, Stritarjeva 2
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Stritarjeva 2, 3250 ROGAŠKA
SLATINA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NAPAST ANDREJ, Stritarjeva 2, 3250 ROGAŠKA SLATINA, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
23. 12. 1989.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8185
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03424 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/00991/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: CB TRADING export-import, trgovina in marketing, d.o.o., Celje, Čuprijska 11/a
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Čuprijska 11/a, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CENC BORUT, Čuprijska
11/a, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 5. 12. 1989.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8186
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03425 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/00989/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KOMFORT podjetje za zaključna dela in gospodinjski sevis, d.o.o., Titovo Velenje, Foitova 2
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Foitova 2, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: URANJEK VITO, Foitova 2,
3320 VELENJE, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 17. 12. 1989.
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Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8187
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03426 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/00947/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: FENIKS podjetje za kovinsko
predelavo in trgovino, d.o.o., Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vrunčeva 14, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLINAR MARKO, Dušana
Kvedra 27, 3000 CELJE, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 11. 1989; KLINAR MILOJKA, Dušana Kvedra 27, 3000
CELJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 25. 11. 1989.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8188
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03427 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/00946/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: NEOS podjetje za ekonomsko
propagando d.o.o. Ponikva, Slatina 26
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Slatina 26, 3232 PONIKVA
Osnovni kapital: 2.200,00 Sit
Ustanovitelji: ZDOLŠEK ANTON, Slatina
26, 3232 PONIKVA, vložek: 2.200,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 27. 11. 1989.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8189
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03428 z dne 27. 12.

1999 pod št. vložka 1/00689/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5289491
Firma: CTI podjetje za trgovino na debelo in drobno, Celestinova 26, Celje,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Celestinova 26, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8190
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03454 z dne 28. 12.
1999 pod št. vložka 1/00977/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TRANS INTERTRADE podjetje
za promet, zunanjo trgovino in proizvodnjo, d.o.o., Šoštanj, Prešernov trg 8
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Prešernov trg 8, 3325
ŠOŠTANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8191
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03455 z dne 28. 12.
1999 pod št. vložka 1/01028/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: INTRA Podjetje za trgovino in
posredovanje blaga ter storitev, d.o.o.,
Šmarje pri Jelšah 179
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Šmarje pri Jelšah 179, 3240
ŠMARJE PRI JELŠAH
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar 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-8192
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03456 z dne 28. 12.
1999 pod št. vložka 1/00964/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: APIZ podjetje za proizvodnjo in
prodajo avtomobilskega pribora in zaščitnih sredstev, Petrovče, Drešinja vas 55,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Drešinja vas 55, 3301
PETROVČE
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8193
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03460 z dne 28. 12.
1999 pod št. vložka 1/01176/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BITEK računalniški inženiring,
d.o.o., Celje, Maistrova 2
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maistrova 2, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VRENKO GOJKO, Maistrova 2, 3000 CELJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 12. 1989; VRENKO
ROBERT, Maistrova 2, 3000 CELJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 12. 1989.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8194
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03461 z dne 28. 12.
1999 pod št. vložka 1/01161/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ARC Podjetje za avtomatizacijo
procesov, d.o.o., Titovo Velenje, Konovska cesta 20
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo

Št.

Sedež: Konovska cesta 20, 3320
TITOVO VELENJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STEBLOVNIK JOŽE, Rečica 22, 3327 ŠMARTNO OB PAKI, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
10. 11. 1989; ŠPIČKA MIRAN, Konovska
cesta 20, 3320 VELENJE, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 11. 1989.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8195
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03475 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/00911/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: FERLEŽ trgovina, d.o.o., Rogaška Slatina, Vid Ivanuševa 17 A
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vid Ivanuševa 17 A, 3250 ROGAŠKA SLATINA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FERLEŽ JOŽEF, Kidričeva
92, 3250 ROGAŠKA SLATINA, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
5. 12. 1989.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8196
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03476 z dne 3. 1. 2000
pod št. vložka 1/01158/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: GRAD - podjetje za trgovino, gostinstvo, komunalne dejavnosti in izvajanje del v gradbeništvu d.o.o. Podčetrtek
8, Podčetrtek
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež:
Podčetrtek
8,
3254
PODČETRTEK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RENIER MITJA, Podčetrtek
8, 3254 PODČETRTEK, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 12. 1989; ŠELEKAR EGON, Imeno 32, 3254
PODČETRTEK, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 12. 1989.
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Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8197
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03477 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/01156/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TOKSYN trgovina in proizvodnja, d.o.o. Prebold, Prebold 127
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Prebold 127, 3312 PREBOLD
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKORNIK VESNA, Prebold
127, 3312 PREBOLD, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 17. 12. 1989.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
Sr-8198
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03478 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/01144/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: IDEJA predelava kovin, lesa in
tekstila, d.o.o., Petrovče Dobriša vas
11/a
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dobriša vas 11/a, 3301
PETROVČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FIRŠT STANE, Arja vas 50
b, 3301 PETROVČE, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 19. 12. 1989; FIRŠT
RATEJ OLGA, Arja vas 50 b, 3301 PETROVČE, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 19. 12. 1989.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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
izreku 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 izvodih pri
tem sodišču.
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Sr-8199
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03479 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/01125/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MIKROBAYT računalniški inžemiring in trgovina, d.o.o. Celje, Partizanska 40
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Partizanska 40, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOBOV PETER, Partizanska 40, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 19. 12. 1989.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8200
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03480 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/01119/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KENGURU pletijstvo - šiviljstvo
in trgovina, d.o.o. Gorica pri Slivnici, Bukovje 1
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Bukovje 1, 3263 GORICA PRI
SLIVNICI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽAFRAN LUDVIK, Bukovje
1, 3263 GORICA PRI SLIVNICI, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
23. 12. 1989.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8201
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03481 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/01117/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PEST Proizvodnja elektro aparatov, storitve in trgovina d.o.o. Rečica
135, Rečica ob Savinji
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Rečica 135, 3332 REČICA OB
SAVINJI
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Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HRIBERNIK JOŽE, Rečica
135, 3332 REČICA OB SAVINJI, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
10. 12. 1989; HRIBERNIK IDA, Rečica
135, 3332 REČICA OB SAVINJI, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
10. 12. 1989.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8202
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03482 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/01114/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ARHITEKT projektiranje in inženiring, d.o.o. Celje, Gubčeva 10
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Gubčeva 10, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRODAN IVAN, Gubčeva
10, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 19. 12. 1989.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8203
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03483 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/01111/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: POSLOVNI SISTEM HMEZAD
kmetijstvo, trgovina, industrija, inženiring, gostinstvo, d.o.o., Žalec, Žalskega
tabora 1
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Žalskega tabora 1, 3310
ŽALEC
Osnovni kapital: 848.862,90 Sit
Ustanovitelji: ZDRUŽENO PODJETJE
JATA, P.O., Agrokombinatska c. 84, 1000
LJUBLJANA, vložek: 83.082,90 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 4. 1990; HOTEL ŽALEC,
GOSTINSKO IN, turistično podjetje, d.o.o.,
3310 TITOV TRG 3, 63310 ŽALEC, vložek:
10.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
24. 4. 1990; HMEZAD GRAMES TMT,
D.O.O., Titova 133, 1000 LJUBLJANA, vložek: 10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:

24. 4. 1990; HMEZAD SAVA, ZASTOPNIŠKO IN, trgovsko podjetje d.o.o., 3310
ŽALSKEGA TABORA 1, 63310 ŽALEC, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
24. 4. 1990; HMEZAD KMETIJSTVO P.O.,
Vrečarjeva 8, 3310 ŽALEC, vložek:
92.360,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
24. 4. 1990; HMEZAD TOVARNA KRMIL
P.O., Vrečarjeva 13, 3310 ŽALEC, vložek:
46.470,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
8. 12. 1989; HMEZAD HRAM ŠMARJE TOK,
Kooperacija n.sol.o., 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH, vložek: 35.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 8. 12. 1989; HMEZAD HRAM ŠMARJE TOZD, Kmetijstvo n.sol.o., 3240 ŠMARJE
PRI JELŠAH, vložek: 11.670,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 12. 1989; HMEZAD KMETIJSKA ZADRUGA P.O., Ilirska Bistrica, 6250
ILIRSKA BISTRICA, vložek: 16.950,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 8. 12. 1989; HMEZAD
KMETIJSKA ZADRUGA, DRAVA n.sub.o. Radlje/Dravi, 2360 RADLJE OB DRAVI, vložek:
29.010,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
8. 12. 1989; HMEZAD SADJARSTVO MIROSAN P.O., Kasaze, 3301 PETROVČE, vložek: 19.540,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
8. 12. 1989; HMEZAD CELJSKE MESNINE
P.O., Cesta v Trnovlje 21, 3000 CELJE, vložek: 83.760,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
8. 12. 1989; HMEZAD CELEIA, MLEKARSTVO, SIRARSTVO, ČEBELARSTVO
p.o., 3301 ARJA VAS, 63301 PETROVČE,
vložek: 67.920,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
8. 12. 1989; HMEZAD EXPORT-IMPORT
P.O., Vrečarjeva 14, 3310 ŽALEC, vložek:
55.270,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
8. 12. 1989; HMEZAD STROJNA P.O., Cesta ob železnici 1, 3310 ŽALEC, vložek:
18.923,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
28. 11. 1989; HMEZAD GRAMES P.O., Ul.
Ivanke Uranjek 1, 3310 ŽALEC, vložek:
24.617,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
28. 11. 1989; HMEZAD TAJFUN P.O., Planina pri Sevnici, 3225 PLANINA PRI SEVNICI, vložek: 27.400,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 11. 1989; HMEZAD GOLDING,
GOSTINSTVO IN, TURIZEM p.o. Žalec, 3310
ŽALEC, vložek: 15.830,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 11. 1989; HMEZAD AGRINA,
TRGOVINA,
PRO-,
IZVODNJA,
STORITVE, p.o., 3310 NOVO CELJE 4,
63310 ŽALEC, vložek: 84.360,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 8. 12. 1989; HMEZAD
INŽENIRING P.O., Žalec, 3310 ŽALEC, vložek: 8.280,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 11. 1989; HMEZAD TRGOVSKO PODJETJE NAMA, p.o., Titov trg 1, 3310 ŽALEC,
vložek: 24.460,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 11. 1989; HMEZAD SLUŽBA PRAVNE
POMOČI, p.o. Žalec, 3310 ŽALEC, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
28. 11. 1989;
HRANILNO
KREDITNA
SLUŽBA, KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA
p.o., 3310 HMELJARSKA 3, 63310 ŽALEC,
vložek: 20.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 11. 1989; HMEZAD DURI, LESNO,
PROIZVODNO, TRGOVSKO PODJETJE
d.o.o., 3311 ŠEMPETER V SAVINJSKI D.,
vložek: 10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 2. 1990; HMEZAD RAČUNALNIŠKI
CENTER, d.o.o. Žalec, 3310 ŽALEC, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
15. 2. 1990; HMEZAD KMETIJSKA ZADRUGA, DRAVA n.sub.o. Radlje/Dravi, 2310
SLOVENSKA BISTRICA, vložek: 30.000,00
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Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 8. 1990; HMEZAD KMETIJSKA ZADRUGA SLOVENSKA
BISTRICA, P.O., Slov.Bistrica, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vložek: 17.960,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 2. 1990.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8204
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03484 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/01092/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GOTING- TEKSTIL kontrola kakovosti in količine blaga, Titovo Velenje,
Cesta I/27, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Cesta I/27, 3320 TITOVO VELENJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GLAS OTILIJA, Cesta I/ 27,
3320 VELENJE, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 11. 12. 1989.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8205
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03485 z dne 3. 1. 2000
pod št. vložka 1/01090/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: RUTEX trgovina na debelo in
drobno, d.o.o.Celje, Pod kostanji 24
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Pod kostanji 24, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.200,00 Sit
Ustanovitelji: KUNST RUDI, Pod kostanji
24, 3000 CELJE, vložek: 2.200,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 9. 12. 1989.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
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Sr-8206
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03486 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/01085/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MM podjetje za opravljanje intelektualne storitve, d.o.o., Marija Gradec
8, Laško
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Marija Gradec 8, 3270 LAŠKO
Osnovni kapital: 4.000,00 Sit
Ustanovitelji: SALOBIR MARJAN, Marija
Gradec 8, 3270 LAŠKO, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 11. 1989;
SALOBIR MOJCA, Marija Gradec 8, 3270
LAŠKO, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 11. 1989.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8207
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03487 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/01081/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ISO podjetje za inženiring in trgovino d.o.o. Tabor, Kapla 57
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kapla 57, 3304 TABOR
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: BERK GUSTAV, Šlandrov trg
6, 3000 CELJE, vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 12. 1989; DOLENŠEK
IGNACIJ, Strmec 118, 3203 STRMEC, vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
9. 12. 1989; REBERŠEK ZDRAVKO, Kapla
57, 3304 TABOR, vložek: 700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 9. 12. 1989.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8208
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03488 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/01072/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ARPROS podjetje za aranžerstvo in propagando, d.o.o., Laško, Sp.
Rečica 113
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Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Sp. Rečica 113, 3270 LAŠKO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LESJAK MARIJA, Sp. Rečica 113, 3270 LAŠKO, vložek: 1.400,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 12. 1989; LESJAK BRANE, Sp. Rečica 113, 3270 LAŠKO,
vložek: 600,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
2. 12. 1989.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8209
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03489 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/01071/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LIPOV LIST Trgovina na debelo
in drobno, d.o.o. Vojnik, Voduškova 3
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Voduškova 3, 3212 VOJNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZORKO KAROLINA, Voduškova 3, 3212 VOJNIK, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 12. 1989.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8210
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03490 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/01070/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KRAVANJA instalaterstvo za
ogrevanje in odsesovanje, d.o.o. Celje,
Babno 17/b
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Babno 17/b, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAVANJA JURČEK, Opekarniška 8/b, 3000 CELJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
18. 12. 1989.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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 izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
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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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8211
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03491 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/01053/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TOP CELJE Podjetje za trženje,
organizacijo in izvedbo projek tov in storitev, Ul.heroja Rojška 21, Celje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ulica heroja Rojška 21, 3000
CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BAUMAN JOŽEF, Ulica Šercerjeve brigade 5, 2000 MARIBOR, vložek:
600,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
14. 12. 1989; ORAČ DAVORIN, Ul. heroja
Rojška 21, 3000 CELJE, vložek: 600,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 14. 12. 1989; PEŠEC
UROŠ, Ljubljanska 58, 3000 CELJE, vložek:
200,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
14. 12. 1989; MOSER ANDREJA, Bilečanska 2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 600,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 14. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8212
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03493 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/01254/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: INKROJ proizvodnja in trgovina, d.o.o. Laško, Poženelova 22
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Poženelova 22, 3270 LAŠKO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MEŠEL CVETA, Poženelova 22, 3270 LAŠKO, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 23. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8213
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03494 z dne 30. 12.
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1999 pod št. vložka 1/01253/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VESAGRAD HRUŠEVEC trgovsko, frizersko in gradbeno podjetje,
d.o.o., Cankarjeva 21, Šentjur
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež:
Cankarjeva
21,
3230
ŠENTJUR
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: PASARIČ BOŽO, Cankarjeva 21, 3230 ŠENTJUR, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 12. 1989;
PASARIČ ZINKA, Cankarjeva 21, 3230
ŠENTJUR, vložek: 100,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8214
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03495 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/01247/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ODESA trgovina in gostinstvo,
d.o.o. Prebold, Prebold 92/a
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Prebold 92/a, 3312 PREBOLD
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠMIT SONJA, Črni vrh 40,
3304 TABOR, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8215
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03496 z dne 31. 12.
1999 pod št. vložka 1/01240/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AGIT izdelava, montaža in prodaja izdelkov iz gume, d.o.o., Drapšinova
20, Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Drapšinova 20, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GAJŠEK ALEŠ, Drapšinova
20, 3000 CELJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne

odgovarja, vstop: 17. 1. 1990; TROFENIK
IVAN, Tončke Čečeve 10, 3000 CELJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8216
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03497 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/01229/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MENON podjetje za dokumentacijski inženiring, d.o.o., Župančičeva 5,
Titovo Velenje
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Župančičeva 5, 3320 TITOVO
VELENJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HOJAN MARKO, Tavčarjeva 28, 3320 VELENJE, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 1. 1990; PERGOVNIK MIROSLAV, Župančičeva 5, 3320
VELENJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8217
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03498 z dne 31. 12.
1999 pod št. vložka 1/01222/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LESPROMET proizvodnja in promet, d.o.o. Škofja vas, Arclin 21 b
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Arclin 21 b, 3211 ŠKOFJA VAS
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BLAZINŠEK JOŽE, Škvarčeva 5, 3000 CELJE, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 26. 12. 1989; DRAME
IVAN, Arclin 21 b, 3211 ŠKOFJA VAS, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
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čar 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-8218
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03499 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/01219/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: IDEAL Poslovne storitve, Efenkova 81, Titovo Velenje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Efenkova 61, 3320 TITOVO
VELENJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BREZNIK SILVO, Veljka Vlahoviča 59, 3320 TITOVO VELENJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
18. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8219
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03500 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/01210/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: F.B.R. trgovsko podjetje z mešanim blagom, d.o.o., Ljubečna 39, Škofja vas
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubečna 39, 3211 ŠKOFJA
VAS
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: REZAR FRANC, Ljubečna
39, 3211 ŠKOFJA VAS, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 1. 1990; REZAR BOŽIDAR, Ljubečna 39, 3211 ŠKOFJA VAS, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 10. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8220
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03501 z dne 31. 12.
1999 pod št. vložka 1/01207/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Št.

Firma: NA - DI Trgovina na debelo in
drobno, d.o.o. Celje, Šmarjeta 5
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Šmarjeta 5, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOPITAR NADA, Drobničeva 4, 3000 CELJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 19. 12. 1989; KOPITAR
FRANCI, Drobničeva 4, 3000 CELJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8221
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03502 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/01186/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AGROPROJEKT posredništvo in
marketing, d.o.o. Škofja vas, Škofja vas
14/a
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Škofja vas 14 /a, 3211 ŠKOFJA VAS
Osnovni kapital: 61.750,00 Sit
Ustanovitelji: ČMER MITJA, Škofja vas
14/a, 3211 ŠKOFJA VAS, vložek:
61.750,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
23. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8222
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03503 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/01184/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: HIT trgovina, trgovsko in servisno podjetje, d.o.o., Trg 9, Radeče
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Trg 9, 1433 RADEČE
Osnovni kapital: 2.390,00 Sit
Ustanovitelji: KOLENC VEKOSLAV, Trg
6, 1433 RADEČE, vložek: 2.390,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 28. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku sklepa
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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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8223
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03504 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/01180/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PRESE proizvodnja in trgovina,
d.o.o. Celje, Stanetova 18
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Stanetova 18, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SEVER JANEZ, Gubčeva 4,
3000 CELJE, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8224
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03505 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/01406/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KONTAKTOR podjetje za izdelavo močnostnih in krmilnoregulacijskih
omar, d.o.o., Laško, Trnovo 2 A
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Trnovo 2 A, 3270 LAŠKO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAKOPIČ JAKOB, Trnovo 2
a, 3270 LAŠKO, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 5. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8225
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03506 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/01400/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TAPI podjetje za tapetniške storitve d.o.o. Celje, Pohorska 1
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo

Stran

1992 / Št. 23 / 15. 3. 2000

Sedež: Pohorska 1, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOŠTOMAJ BRANKO, Pohorska 1, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8226
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03507 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/01394/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SAVINJČAN trgovsko in prevozno podjetje, d.o.o., Podlog 30, Šempeter
v Savinjski dolini
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Podlog 30, 3311 ŠEMPETER
V SAVINJSKI DOLINI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SEDMINEK ERIH, Podlog
30, 3311 ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
31. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8227
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03508 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/01392/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MEDVED gradbeništvo in predelava lesa, d.o.o. Ponikva, Dolga gora 15
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dolga gora 15, 3232 PONIKVA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MEDVED DRAGICA, Dolga
gora 15, 3232 PONIKVA, vložek: 800,00
Sit, ne
odgovarja, vstop: 1. 2. 1990;
MEDVED VILI, Dolga gora 15, 3232 PONIKVA, vložek: 600,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
1. 2. 1990; MEDVED BORIS, Dolga gora
15, 3232 PONIKVA, vložek: 600,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 1. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku sklepa
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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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8228
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03509 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/01390/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GEOSAN podjetje za geološki
in gradbeni inženiring, d.o.o., Titovo Velenje, Šalek 88
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Šalek 88, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 2.312,50 Sit
Ustanovitelji: JENŠTERLE JANEZ, Šalek
88, 3320 TITOVO VELENJE, vložek:
1.156,30 Sit, ne
odgovarja, vstop:
30. 1. 1990; SKUTNIK BRANKO, Ljubljanska c. 64, 3000 CELJE, vložek: 1.156,20
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8229
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03510 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/01378/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GAL trgovsko in svetovalno podjetje, d.o.o., Žiče 23, Loče
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Žiče 23, 3215 LOČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GALACKAJ MARJAN, Žiče
23, 3215 LOČE PRI OLJČANAH, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
20. 2. 1990; GOSEK IVANA, Šempeter
174, 3311 ŠEMPETER V SAV.DOLINI, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 8. 1990.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8230
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03511 z dne 30. 12.

1999 pod št. vložka 1/01377/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MELBO zaključna dela v gradbeništvu, d.o.o. Celje, Košnica 77
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Košnica 77, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOBNIČ DUŠAN, Košnica
77, 3000 CELJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 16. 2. 1990; BOBNIČ
MELANIJA, Griže 91, 3302 GRIŽE, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
16. 2. 1990.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8231
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03512 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/01363/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PAKA TRGOVINA Trgovina, zastopanje in inženiring, Kavče 68, Titovo
Velenje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kavče 68, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠILC KAREL, Kavče 68,
3320 VELENJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 12. 1989; SABOL
PAVAO, Cesta 4/22, 3320 VELENJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8232
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03513 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/01356/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AMBIENT PROFIS Podjetje za
urejanje in vzdrževanje ambienta, Cesta
IV/25, Titovo Velenje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Cesta IV/25, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
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Ustanovitelji: HERNAUS ALOJZ, Veljka
Vlahoviča 7, 3320 VELENJE, vložek:
800,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
18. 12. 1989; ČEPLAK JOŽE, Šaleška 2/a,
3320 VELENJE, vložek: 800,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1989; MIKLAVC
JOŽE, Cesta IV/25, 3320 VELENJE, vložek: 400,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8233
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03514 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/01354/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ING-PREST Podjetje za inženiring, raziskave, projektiranje, ekonomiko, storitve in trženje, Titovo Velenje Lilijska 12, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Lilijska 12, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: JURČEC TOMO, Šaleška
20, 3320 VELENJE, vložek: 700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 11. 1989; DOLAR
FRANC, Lilijska 12, 3320 VELENJE, vložek:
700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
20. 11. 1989; NARALOČNIK DANIEL, Veljka Vlahoviča 44, 3320 VELENJE, vložek:
700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
20. 11. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8234
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03515 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/01352/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AGROSTROJ podjetja za servisiranje kmetijske mehanizacije, d.o.o.,
Škofja vas, Arclin 22/a
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Arclin 22/a, 3211 ŠKOFJA VAS
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PURGAJ FRANC, Arclin
22/a, 3211 ŠKOFJA VAS, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 12. 1989.

Št.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8235
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03516 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/01351/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KMET proizvodnja, trgovina in
gostinstvo, Dobležiče 5, Lesično, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dobležiče 5, 3261 LESIČNO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAPORNIK MATIJA, Dobležiče 5, 3261 LESIČNO, vložek: 1.000,00
Sit, ne
odgovarja, vstop: 2. 2. 1990;
LAPORNIK MARKO, Dobležiče 5, 3261
LESIČNO, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8236
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03517 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/01346/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: RABEKO podjetje za finančne,
tehnične in poslovne storitve, trgovino in
gradbeništvo, d.o.o. Sl. Konjice, Partizanska 18
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Partizanska 18, 3210 SLOVENSKE KONJICE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOŠIČ JOŽE, Škalce 98,
3210 SLOVENSKE KONJICE, vložek: 400,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 12. 1989; BEZENŠEK VILI, Mizarska 18, 3210 SLOVENSKE
KONJICE, vložek: 400,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 25. 12. 1989; BEZENŠEK JANA, Mizarska 18, 3210 SLOVENSKE KONICE, vložek: 400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
25. 12. 1989; RATAJC DRAGO, Gubčeva 3,
3210 SLOVENSKE KONJICE, vložek: 400,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) iz-
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brisalo iz sodnega registra v izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8237
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03518 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/01342/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: HUMANI Podjetje za izdelavo
plastičnih in kovinskih izdelkov ter trgovino, d.o.o., Nazarje 74, Nazarje
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Nazarje 74, 3331 NAZARJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HUDOKLIN MARINKA, Nazarje 74, 3331 NAZARJE, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 1. 1990; HUDOKLIN NIKO, Nazarje 74, 3331 NAZARJE,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8238
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03519 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/01333/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VARES požarna in delovna varnost, d.o.o., Škofja vas 52e
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Škofja vas 52e, 3211 ŠKOFJA
VAS
Osnovni kapital: 2.090,00 Sit
Ustanovitelji: SENTOČNIK ANTON, Škofja vas 52 e, 3211 ŠKOFJA VAS, vložek:
2.090,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
26. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8239
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03520 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/01327/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LEIKO proizvodnja in inženiring,
d.o.o. Šentjur, Ulica talcev 8
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ulica talcev 8, 3230 ŠENTJUR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEVEC LEOPOLD, Ul.talcev
8, 3210 SLOV.KONJICE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8240
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03521 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/01308/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BQS zlatarski butik, d.o.o., Ul.
Matevža Haceta 3, Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ul. Matevža Haceta 3, 3000
CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RIBEŽL BOJAN, Ul. Matevža Haceta 3, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8241
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03522 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/01306/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TRGOS trgovina, proizvodnja in
računalniški inženiring, d.o.o. Rogaška
Slatina, Ulica XIV. divizije 1
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ulica XIV. divizije 1, 3250 ROGAŠKA SLATINA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VEŠLIGAJ ČEDOMIR, Stritarjeva 16, 3250 ROGAŠKA SLATINA, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
9. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) iz-
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brisalo iz sodnega registra v izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8242
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03523 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/01304/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TOP - HIP podjetje za vzdrževanje in čiščenje poslovnih in stanovanjskih prostorov, d.o.o., Titovo Velenje,
Stantetova 8
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Stantetova 8, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAGDIČ BORIS, Stantetova 8, 3320 VELENJE, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 22. 1. 1990; PEČNIK
JOŽE, Veljka Vlahoviča 65, 3320 VELENJE,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8243
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03524 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/01301/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BI DESIGN podjetje za grafično
dejavnost in trgovino, d.o.o., Titovo Velenje, Štrbenkova 6
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Štrbenkova 6, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MEŽNAR IRENA, Podkraj
25 a, 3320 VELENJE, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 12. 1989; TROJNER BLANKA, Vrnačke Banje 1, 3320 VELENJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 20. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8244
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03525 z dne 30. 12.

1999 pod št. vložka 1/01300/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: NEXUS podjetje za inženiring,
oblikovanje, trgovino in zunanjetrgovinski promet, d.o.o., Šoštanj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Aškerčeva 20, 3325 ŠOŠTANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SKORNŠEK BORUT, Efenkova 45, 3320 VELENJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8245
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03526 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/01289/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: EMTWIG trgovsko podjetje na
debelo in drobno, d.o.o., Tomšičev trg 9,
Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Tomšičev trg 9, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HARTMAN FRANC, Tomšičev trg 9, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8246
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03527 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/01278/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DRETA trgovsko podjetje,
d.o.o., Pusto polje 26 a, Nazarje
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Pusto polje 26 a, 3331
NAZARJE
Osnovni kapital: 3.845,00 Sit
Ustanovitelji: PEČNIK VID, Pusto polje
26 a, 3331 NAZARJE, vložek: 1.850,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 16. 2. 1990; PEČNIK
JANEZ, Zidanškove brigade 1, 3330 MOZIRJE, vložek: 815,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
16. 2. 1990; SILOVŠEK JOŽE, Cesta V/13,
3320 VELENJE, vložek: 1.180,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 16. 2. 1990.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8247
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03528 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/01274/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DEMAT proizvodnja in trgovina
d.o.o. Ložnica 12 Žalec
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ložnica 1, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: DEBEVC IVAN, Ložnica 1,
3310 ŽALEC, vložek: 1.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 2. 1990; MATJAŽ JURIJ, Polzela 38, 3313 POLZELA, vložek:
1.500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
16. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8248
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03529 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/01271/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PINO export-import in trgovina,
d.o.o. Slovenske Konjice, Ulica Adolfa
Tavčarja 13
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ulica Adolfa Tavčarja 13, 3210
SLOVENSKE KONJICE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETRIČ BRANKO, Ul.Adolfa Tavčarja 13, 3210 SLOVENSKE KONJICE, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 21. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-8249
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03530 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/01261/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LESMONT proizvodnja, storitve,
trgovina, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Gornji grad 158, 3342 GORNJI GRAD
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PODPEČAN JERNEJ, Gornji grad 158, 3342 GORNJI GRAD, vložek:
700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
25. 1. 1990; RAJTER JOŽE, Gornji grad 98,
3342 GORNJI GRAD, vložek: 600,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 25. 1. 1990; RAMŠAK
LUDVIK, Gornji grad 31, 3342 GORNJI
GRAD, vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 25. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8250
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03531 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/01259/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: FIBO trgovina, zastopanje in posredovanje, d.o.o., Šentrupert 8b, Gomilsko
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Šentrupert 8 b, 3303 GOMILSKO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FIŠER BORIS, Šentrupert 8
b, 3303 GOMILSKO, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 9. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8251
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03532 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/01255/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BOYO podjetje za notranjo in
zunanjo trgovino, zastopanje in posredovanje, Celje, Lopata 18, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
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Sedež: Lopata 18, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOROŠEC BOJAN, Lopata
18, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 8. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8252
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03533 z dne 30. 12.
1999 pod št. vložka 1/01709/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5399360
Firma: ELEKTRO - PETELINŠEK podjetje za elektro-obrtne usluge d.o.o. Zvodno 57/a, Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Zvodno 57/a, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETELINŠEK DRAGOTIN,
Zvodno 57/a, 3000 CELJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
22. 5. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8253
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 1999/03551 z dne 31. 12.
1999 pod št. vložka 1/01206/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: RAVNAK cementninarstvo in trgovina, d.o.o., Socka 6, Strmec, Vojnik
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Socka 6, Strmec, 3212 VOJNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAVNAK CIRIL, Socka 6,
3203 STRMEC PRI VOJNIKU, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
28. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
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MURSKA SOBOTA

Sr-9231
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00014 z
dne 11. 1. 2000 pod št. vložka
1/01179/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: HOJA Podjetje za gradbeništvo in trgovino Lendava d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: KRANJČEVA 19, 9220 LENDAVA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HORVAT JOŽA, MARTINSKA 85, MURSKO SREDIŠČE, HRVAŠKA,
vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9232
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00015 z
dne 11. 1. 2000 pod št. vložka
1/01191/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AGRAS, Podjetje za trgovino in
gostinstvo, G. Radgona d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: TRG SVOBODE 12, 9250
GORNJA RADGONA
Osnovni kapital: 12.800,00 Sit
Ustanovitelji: MUC DARKO, ŠLEBINGERJEV BREG 8, 9250 GORNJA RADGONA, vložek: 6.400,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 16. 12. 1991; ŠINKO ALEŠ, MALDINSKA 9, 9250 GORNJA RADGONA, vložek: 6.400,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
16. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9233
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00016 z
dne 11. 1. 2000 pod št. vložka
1/01196/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
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Firma: SLIKOPLAST - ČEH, Podjetje
za gradbene storitve, trgovino, špedicijo in inženiring, Ljutomer d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: JERUZALEMSKA 19, 9240
LJUTOMER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČEH SLAVKO, JERUZALEMSKA 19, 9240 LJUTOMER, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
27. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9234
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00017 z
dne 11. 1. 2000 pod št. vložka
1/01198/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ZEUS trgovina, gostinstvo, turizem, transport ter tehni čne in intelektualne storitve Murska Sobota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: LENDAVSKA UL. 25 A, 9000
MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽEKŠ JOŽEF, STARA
UL. 8, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
8. 2. 1992; HORVAT DRAGUTIN, LENDAVSKA 25 a, 9000 MURSKA SOBOTA,
vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
8. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9235
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00018 z
dne 11. 1. 2000 pod št. vložka
1/01209/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LENDGRAF, Podjetje za založništvo, reklamno in grafično dejavnost,
Lendava d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: KIDRIČEVA 7, 9220 LENDAVA
Osnovni kapital: 8.500,00 Sit

Ustanovitelji: SUNYOGH OLIVER, KIDRIČEVA 7, 9220 LENDAVA, vložek:
8.500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
21. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9236
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00019 z
dne 12. 1. 2000 pod št. vložka
1/01213/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: RECEK, Podjetje za proizvodnjo, inženiring in trgovino, M. Sobota,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: LENDAVSKA 25/a, 9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RECEK BRIGITA, LENDAVSKA 25/a, 9000 MURSKA SOBOTA,
vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9237
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00022 z
dne 12. 1. 2000 pod št. vložka
1/01215/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GIZD Proizvodno, trgovsko in
transportno podjetje Murska Sobota
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: LENDAVSKA 58, 9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GERGOREC DRAGICA,
LENDAVSKA 58, 9000 MURSKA SOBOTA,
vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
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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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9238
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00023 z
dne 12. 1. 2000 pod št. vložka
1/01217/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LOVEC Trgovsko in gostinsko
podjetje export-import Veščica d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: VEŠČICA 3, 9240 LJUTOMER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KODBA MILAN, GUBČEVA CESTA ŠT. 5, 9252 RADENCI, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
24. 12. 1991;
KUTNJAK
DUŠANKA,
GUBČEVA CESTA ŠT. 5, 9252 RADENCI,
vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
24. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9239
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00024 z
dne 12. 1. 2000 pod št. vložka
1/01233/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PIT poslovni inženiring in trgovina, M. Sobota, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: KLAVNIŠKA 13/A, 9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 11.300,00 Sit
Ustanovitelji: PUCKO TATJANA, KLAVNIŠKA 13/a, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 11.300,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
27. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9240
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00025 z

Št.

dne 12. 1. 2000 pod št. vložka
1/01234/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MTL, podjetje za organizacijske in svetovalne storitve ter trgovino
Lendava d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: KRANJČEVA 66, 9220 LENDAVA
Osnovni kapital: 9.000,00 Sit
Ustanovitelji: TUBOLJ MILENA, KRANJČEVA 66, 9220 LENDAVA, vložek:
4.500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
3. 2. 1992; TUBOLJ ANICA, KRANJČEVA
66, 9220 LENDAVA, vložek: 4.500,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 3. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9241
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00031 z
dne 17. 1. 2000 pod št. vložka
1/01180/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ŽABJEK Trgovina, gostinstvo
in rekreacija Žižki d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: ŽIŽKI 78, 9232 ČRENŠOVCI
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TIBAUT ANICA, ŽIŽKI 98
B, 9232 ČRENŠOVCI, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9242
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00032 z
dne 17. 1. 2000 pod št. vložka
1/01188/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KOL-MAN, Hotiza, Podjetje za
storitve, proizvodnjo, trgovino, uvoz in
izvoz d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: HOTIZA 129, 9220 LENDAVA
Osnovni kapital: 28.209,50 Sit
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Ustanovitelji: KOLMAN ŠTEFAN, HOTIZA 129, 9220 LENDAVA, vložek:
28.209,50 Sit, ne
odgovarja, vstop:
17. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9243
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00033 z
dne 17. 1. 2000 pod št. vložka
1/01190/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ITP SMREKA, podjetje za trgovino in predelavo lesa, Logarovci d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež:
LOGAROVCI
2,
9242
KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VORŠIČ IRENA, STARA
GORA 1 B, 9244 VIDEM OB ŠČAVNICI,
vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 1. 1992; KUHARIČ FRANC, POLENŠAK 7 B, 2257 POLENŠAK, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
29. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9244
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00034 z
dne 17. 1. 2000 pod št. vložka
1/01201/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PAULA KAMPL, trgovina, gostinstvo in export - import M. Sobota,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: KOCLJEVA 7, 9000 MURSKA
SOBOTA
Osnovni kapital: 10.174,45 Sit
Ustanovitelji: KAMPL PAULINE, GRAZER GASSE 18, 8430 LEIBNITZ, AVSTRIJA,
vložek: 10.174,45 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 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 gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9245
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00035 z
dne 17. 1. 2000 pod št. vložka
1/01202/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: T.F. SERVIS FABIANI, podjetje
za finančne storitve M. Sobota, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: KOCLJEVA 7, 9000 MURSKA
SOBOTA
Osnovni kapital: 10.174,45 Sit
Ustanovitelji: CORINO FABIANI, MISSELDORF 116, A-8480 MURECK, AVSTRIJA, vložek: 10.174,45 Sit, ne odgovarja,
vstop: 16. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9246
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00036 z
dne 17. 1. 2000 pod št. vložka
1/01221/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: EDO TRADE Trgovina in storitve Murska Sobota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: TRG ZMAGE 4, 9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOLINAR EDO, TRG
ZMAGE 4, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
16. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9247
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00037 z
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dne 17. 1. 2000 pod št. vložka
1/01222/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ARPAD, Podjetje za merketinško svetovanje in trgovino, Petišovci
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PETIŠOVCI, RUDARSKA 5,
9220 LENDAVA
Osnovni kapital: 23.542,50 Sit
Ustanovitelji: BOGDAN ARPAD, PETIŠOVCI, RUDARSKA 5, 9220 LENDAVA, vložek: 23.542,50 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9248
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00038 z
dne 17. 1. 2000 pod št. vložka
1/01223/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: IZI COMMERCE Podjetje za
proizvodnjo in trgovino, Petišovci d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PETIŠOVCI, RUDARSKA 5,
9220 LENDAVA
Osnovni kapital: 30.000,00 Sit
Ustanovitelji:
GABOR
ALBERT,
ZUPANČIČEVA 6, 9220 LENDAVA, vložek:
9.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
14. 1. 1992; IZI COMMERCE, D.O.O.,
PEKLENICA 160, PEKLENICA, vložek:
21.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
14. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9249
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00039 z
dne 17. 1. 2000 pod št. vložka
1/01240/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: OLIMY-TRADE družba za šport,
rekreacijo, komunikacije, turizem, trgovino in zunanjo trgovino Murska Sobota,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: MIKLOŠIČEVA 43, 9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: POSAVEC DRAGO, MIKLOŠIČEVA 43, 9000 MURSKA SOBOTA,
vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
27. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9250
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00040 z
dne 17. 1. 2000 pod št. vložka
1/01244/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: R A, Podjetje za proizvodnjo in
trgovino M. Sobota, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: ŠERCERJEVO NASELJE 6,
9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RITONJA ANDREJA, ŠERCERJEVO NASELJE 6, 9000 MURSKA
SOBOTA, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9251
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00041 z
dne 17. 1. 2000 pod št. vložka
1/01246/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ROSI proizvodno in trgovsko
podjetje Tišina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: TIŠINA 21/c, 9251 TIŠINA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROGAČ RAJKO, TIŠINA
21/c, 9251 TIŠINA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 15. 1. 1992; SIMONIČ MIRO, LENDAVSKA 8, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
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gistrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9252
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00042 z
dne 17. 1. 2000 pod št. vložka
1/01247/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TGS, trgovsko-proizvodno in
storitveno podjetje Črenšovci d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PREKMURSKE ČETE 74,
9232 ČRENŠOVCI
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RITLOP IVAN, SODARSKA
3, 9232 ČRENŠOVCI, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 11. 1991;
RITLOP MARIJA, SODARSKA 3, 9232
ČRENŠOVCI, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 11. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9253
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00043 z
dne 17. 1. 2000 pod št. vložka
1/01255/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ARUM TRADE družba za šport,
rekreacijo, komunikacije, turizem trgovino in zunanjo trgovino Murska Sobota
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: KOPALIŠKA 45, 9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 288.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠPORTNO DRUŠTVO NK
MURA, KOPALIŠKA 45, 9000 MURSKA
SOBOTA, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 1. 1992; GYOREK VITOMIR, OB KANALU 18, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 80.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 1. 1992; KOLBL MILAN,
PREŽIHOVA 4, 9000 MURSKA SOBOTA,
vložek: 80.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 1. 1992; ROŠKER DUŠAN, PARTIZANSKA 10, 9000 MURSKA SOBOTA,
vložek: 60.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 1. 1992; ŠEBOK GEZA, ČERNELAVCI, AVONJSKA 10, 9000 MURSKA

Št.

SOBOTA, vložek: 60.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9254
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00051 z
dne 21. 1. 2000 pod št. vložka
1/01262/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VITA, trgovina, proizvodnja in
storitve, Boreci, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: BORECI 13, 9242 KRIŽEVCI
PRI LJUTOMERU
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽITNIK MATILDA, BORECI
13, 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
13. 12. 1991; ŽITNIK MITJA, BORECI 13,
9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
13. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9255
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00052 z
dne 21. 1. 2000 pod št. vložka
1/01263/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MEBOS - podjetje za trženje in
servisne storitve Podgradje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PODGRADJE 9, 9240 LJUTOMER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji:
ČEH
GORAZD,
PODGRADJE 9, 9240 LJUTOMER, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
28. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
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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-9256
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00053 z
dne 21. 1. 2000 pod št. vložka
1/01269/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: X-LINE Podjetje za trženje, turizem, notranjo in zunanjo trgovino, gostinstvo, svetovanje in zastopanje, Radomerje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: RADOMERJE 1 A, 9240 LJUTOMER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: POTOČNIK JANI, RADOMERJE 1 A, 9240 LJUTOMER, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
5. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9257
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00054 z
dne 21. 1. 2000 pod št. vložka
1/01274/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LEINER - export/import, Lendava d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: TOMŠIČEVA 35, 9220 LENDAVA
Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEINER DRAGO, TOMŠIČEVA 35, 9220 LENDAVA, vložek:
5.100,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
11. 1. 1992; LEINER ANDREAS, BODER
141, 8786 ROTTENMANN, AVSTRIJA, vložek: 4.900,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
11. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9258
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00055 z
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dne 21. 1. 2000 pod št. vložka
1/01282/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ČARLI gostinstvo, trgovina Ljutomer d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: STARI TRG 10, 9240 LJUTOMER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HORVAT DUŠAN, STARI
TRG 10, 9240 LJUTOMER, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
22. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9259
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00056 z
dne 21. 1. 2000 pod št. vložka
1/01285/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KEL elektrotehnično podjetje,
M. Sobota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: CANKARJEVA 25, 9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠINKO KAREL, CANKARJEVA 25, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 7.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 2. 1992; ŠINKO ERVIN, CANKARJEVA
25, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek:
400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
6. 2. 1992; ŠINKO LEON, CANKARJEVA
25, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek:
400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
6. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9260
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00057 z
dne 21. 1. 2000 pod št. vložka
1/01294/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LILI D.O.O. trgovina na debelo
in drobno, Radenci
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: HOTEL RADIN, 9252 RADENCI
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: STAREŠINIĆ MARJAN,
VESLAČKA 2/II, ZAGREB, HRVAŠKA, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9261
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00058 z
dne 21. 1. 2000 pod št. vložka
1/01299/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TINKA, Podjetje za trgovino in
storitve, Police d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: POLICE 41, 9250 GORNJA
RADGONA
Osnovni kapital: 11.424,00 Sit
Ustanovitelji: ŽNUDERL MARJANA, POLICE 41, 9250 GORNJA RADGONA, vložek: 11.424,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9262
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00059 z
dne 21. 1. 2000 pod št. vložka
1/01304/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TA-CA peep striptease show,
podjetje za organiziranje in izvajanje
vseh vrst zabavnih programov Murska
Sobota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: TRG ZMAGE 8, 9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 8.171,00 Sit
Ustanovitelji: TAMAŠ ŠTEFAN, GORNJA
BISTRICA 130 a, 9232 ČRENŠOVCI, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
2. 3. 1992; CARIV CONSULTING Versicherungsmakler - Vermogensberatung Ge-

sellschaft m.b.H., STEINFELDGASSE 63 a,
A-8020
GRAZ,
AVSTRIJA,
vložek:
4.171,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
2. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9263
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00060 z
dne 21. 1. 2000 pod št. vložka
1/01309/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: RABIT - Podjetje za proizvodnjo, trgovino in rent a car, Ljutomer,
d.o.o., Ljutomer, Vrtna ul. 5
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: VRTNA UL. 5, 9240 LJUTOMER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PERTINAČ STJEPAN,
VRTNA UL. 5, 9240 LJUTOMER, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
22. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9264
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00061 z
dne 21. 1. 2000 pod št. vložka
1/01310/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PRIOR, proizvodnja in trgovina, Veržej, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: GRLJANSKA 3, 9241 VERŽEJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MUELLER MIRAN, GRLJANSKA 3, 9241 VERŽEJ, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
29. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 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-9265
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00062 z
dne 21. 1. 2000 pod št. vložka
1/01317/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: CARCOM, svetovanje, trgovina, storitve Ljutomer d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: SLAVKA OSTERCA 6, 9240
LJUTOMER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUNČIČ LILJANA, SLAVKA OSTERCA 6, 9240 LJUTOMER, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
24. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9266
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00063 z
dne 21. 1. 2000 pod št. vložka
1/01321/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PST proizvodnja, storitve in trgovina Veščica d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: VEŠČICA 47, 9240 LJUTOMER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽABOT JERNEJ, VEŠČICA
47, 9240 LJUTOMER, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9267
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00064 z
dne 21. 1. 2000 pod št. vložka
1/01322/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KUKOVEC-LEBAR - trgovina in
čistilnica Murska Sobota d.o.o.

Št.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: LENDAVSKA 19 b, 9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 763.285,00 Sit
Ustanovitelji: KUKOVEC NADA, TOMŠIČEVA 11, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 5.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 4. 1992; LEBAR ALOJZ, TOMŠIČEVA
11, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek:
758.285,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9268
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00065 z
dne 21. 1. 2000 pod št. vložka
1/01323/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: H & P - zidne in stropne montaže Ivanci d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: IVANCI 44, 9222 BOGOJINA
Osnovni kapital: 27.124,00 Sit
Ustanovitelji: HORVAT JANEZ, IVANCI
44, 9222 BOGOJINA, vložek: 6.784,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 2. 1992;
PFEIFER JOHANN, GRUNDERSTR. 2,
KOFLACH, AVSTRIJA, vložek: 20.340,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9269
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00066 z
dne 21. 1. 2000 pod št. vložka
1/01327/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: EUROSPEKT Proizvodnja, trgovina in servis Pristava d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PRISTAVA 5, 9240 LJUTOMER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji:
VARGAZON
MIRAN,
PRISTAVA 5, 9240 LJUTOMER, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
28. 2. 1992.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9270
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00067 z
dne 21. 1. 2000 pod št. vložka
1/01333/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LEGRAT Trgovina in storitve
Gančani d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: GANČANI 27, 9231 BELTINCI
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAUTHAKER ŠTEFAN,
GANČANI 27, 9231 BELTINCI, vložek:
6.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
8. 4. 1992; PETEK BORIS, KIDRIČEVA 5,
9220 LENDAVA, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 8. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9271
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00068 z
dne 21. 1. 2000 pod št. vložka
1/01335/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: HORVAT, podjetje za transportno dejavnost in trgovino, Trnje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: TRNJE 7 C, 9232 ČRENŠOVCI
Osnovni kapital: 15.832,00 Sit
Ustanovitelji: HORVAT ANASTAZIJA,
TRNJE 7 C, 9232 ČRENŠOVCI, vložek:
7.916,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
3. 4. 1992; HORVAT JOŽE, TRNJE 7 C,
9232 ČRENŠOVCI, vložek: 7.916,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 3. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.

Stran

2002 / Št. 23 / 15. 3. 2000

Sr-9272
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00069 z
dne 21. 1. 2000 pod št. vložka
1/01341/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SIMEX, podjetje za trgovino in
storitve, Bučečovci d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: BUČEČOVCI 46, 9242
KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽUMAN STANISLAV,
BUČEČOVCI 46, 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9273
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00070 z
dne 21. 1. 2000 pod št. vložka
1/01345/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: OMKA Družba za trgovino in
vzdrževanje Radenci d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: KIDRIČEVO NASELJE 7, 9252
RADENCI
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ALBERT KAREL, KIDRIČEVO NASELJE 7, 9252 RADENCI, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 3. 1992; JELEN VLADIMIR, TRSTENJAKOVA 7, 9252 RADENCI, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
12. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9274
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00071 z
dne 21. 1. 2000 pod št. vložka
1/01351/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MIHAELA trgovsko podjetje Dokležovje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: DOKLEŽOVJE 171, 9231
BELTINCI
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji:
MUHIČ
NEVENKA,
DOKLEŽOVJE 171, 9231 BELTINCI, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 4. 1992; MUHIČ FILIP, DOKLEŽOVJE
171, 9231 BELTINCI, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 10. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9275
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00072 z
dne 21. 1. 2000 pod št. vložka
1/01355/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: API-NATUR, podjetje za čebelarsko-kmetijsko trgovsko, predelovalno
in svetovalno dejavnost, Banovci, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: BANOVCI 5/A, 9241 VERŽEJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠALAMUN JOŽE, BANOVCI 5 A, 9241 VERŽEJ, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9276
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00073 z
dne 21. 1. 2000 pod št. vložka
1/01363/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TROPICANO, Podjetje za trgovino in storitve, uvoz in izvoz, Apače,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: APAČE 50, 9253 APAČE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HAMITI DŽEMALDIN,
APAČE 50, 9253 APAČE, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9277
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00074 z
dne 21. 1. 2000 pod št. vložka
1/01364/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MAGTRANS, prevoz, trgovina
in storitve Kapca d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: KAPCA 57, 9220 LENDAVA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAGDIČ LADISLAV, KAPCA 57, 9220 LENDAVA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9278
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00075 z
dne 21. 1. 2000 pod št. vložka
1/01366/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KORMAN - Podjetje za proizvodnjo, predelavo in trženje sadja, Selo, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: SELO 89, 9207 PROSENJAKOVCI
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČ FRANC, SELO 89,
9207 PROSENJAKOVCI, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9279
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00076 z
dne 21. 1. 2000 pod št. vložka
1/01374/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
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Firma: LUCKY COMPANY - podjetje za
športne, zabavne, turistične, trgovske in
storitvene dejavnosti Križevci d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: KRIŽEVCI 12, 9242 KRIŽEVCI
PRI LJUTOMERU
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FRAS ANDREJ, MLADINSKA 7, 9241 VERŽEJ, vložek: 1.600,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 29. 1. 1992; PUŠENJAK MIHA, UL. FRANA KOZARJA 35, 9241
VERŽEJ, vložek: 1.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 1. 1992; RAUTER MIRKO,
ORMOŠKA 19, 9240 LJUTOMER, vložek:
1.600,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
29. 1. 1992;
OSTERC
ZVONKO,
KRIŽEVCI 12, 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU, vložek: 1.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 1. 1992; KUHAR SMILJAN, STROČJA VAS 2 B, 9240 LJUTOMER, vložek: 1.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9280
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00077 z
dne 21. 1. 2000 pod št. vložka
1/01376/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PRI STRINI, turistični servis in
podjetje za promocijo in revitalizacijo
ljudske obrti in običajev Prekmurja, Filovci d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: FILOVCI 15 A, 9222 BOGOJINA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GUTMAN JOŽE, FILOVCI
15 A, 9222 BOGOJINA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 1. 1992; PETEK MARIJA, FILOVCI 102 B, 9222 BOGOJINA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9281
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00078 z

Št.

dne 21. 1. 2000 pod št. vložka
1/01377/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KIIS Podjetje za proizvodnjo,
trženje in svetovanje, Ljutomer d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: KIDRIČEVA 47, 9240 LJUTOMER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ODAR DARJA, KIDRIČEVA
47, 9240 LJUTOMER, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9282
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00079 z
dne 21. 1. 2000 pod št. vložka
1/01384/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DUNAJ, trgovina in storitve, Kapelski vrh d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: KAPELSKI VRH 87, 9252
RADENCI
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DUNAJ JOŽE, KAPELSKI
VRH 87, 9252 RADENCI, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9283
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00080 z
dne 21. 1. 2000 pod št. vložka
1/01386/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: IZOTERM, podjetje za izolacije
in trgovino Lendava d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: TOMŠIČEVA 3, 9220 LENDAVA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARKOVIČ ZDENKA,
TOMŠIČEVA 3, 9220 LENDAVA, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
7. 4. 1992.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9284
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00081 z
dne 21. 1. 2000 pod št. vložka
1/01389/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LUNI-22, Podjetje za turizem
in trgovino, Gornja Radgona d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: ČREMOŠNIKOVA 6, 9250
GORNJA RADGONA
Osnovni kapital: 12.022,00 Sit
Ustanovitelji: KLUN DRAGICA, ČREMOŠNIKOVA 6, 9250 GORNJA RADGONA, vložek: 6.011,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 11. 1. 1992; KLUN BRANE, ČREMOŠNIKOVA 6, 9250 GORNJA RADGONA, vložek: 6.011,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 11. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9285
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00082 z
dne 21. 1. 2000 pod št. vložka
1/01394/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KOMET - družba za storitve,
posredništvo, inženiring in trgovina, Kobilje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: KOBILJE 97, 9223 DOBROVNIK
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: NEMEŠ VILJEM, 13 RUE
BENOIT, VOISIN, SANS, vložek: 3.600,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 3. 1992; BUKOVEC EMIL, KOBILJE 82, 9223 DOBROVNIK, vložek: 3.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 3. 1992; PHILIPPE ROUANET, 70 GRANDE RUE GRANDE,
MONTEREAU,
FRANCIJA,
vložek:
1.200,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
4. 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 odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9286
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00083 z
dne 21. 1. 2000 pod št. vložka
1/01412/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TAMA, proizvodno in trgovsko
podjetje Murska Sobota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: TOMŠIČEVA 14, 9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOVAK SLAVICA, TOMŠIČEVA 14, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
31. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9287
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00084 z
dne 21. 1. 2000 pod št. vložka
1/01421/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MIRGA - storitve in trgovina
Murska Sobota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: KAJUHOVA 56, 9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠABJAN MATEJ, KAJUHOVA 56, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
10. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9288
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00085 z
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dne 21. 1. 2000 pod št. vložka
1/01436/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ADMIRAL, Import - Export Gornja Radgona, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PARTIZANSKA 42, 9250
GORNJA RADGONA
Osnovni kapital: 10.500,00 Sit
Ustanovitelji: KAMPL PAULINE, GRAZER GASSE 18, LEIBN LEIBNITZ, AVSTRIJA, vložek: 10.500,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 9. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9289
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00086 z
dne 21. 1. 2000 pod št. vložka
1/01438/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AURICON TRADING, Import Export Gornja Radgona, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PARTIZANSKA 42, 9250
GORNJA RADGONA
Osnovni kapital: 10.500,00 Sit
Ustanovitelji: FABIANI CORINO, MISSELSDORF 116, MURECK, AVSTRIJA, vložek: 10.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
9. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9290
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00087 z
dne 21. 1. 2000 pod št. vložka
1/01461/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LARISA podjetje za proizvodnjo, notranjo in zunanjo trgo- vino, storitve in prevozništvo, Krapje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: KRAPJE 75, 9241 VERŽEJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠPINDLER EMIL, KRAPJE
75, 9241 VERŽEJ, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 7. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9291
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00088 z
dne 21. 1. 2000 pod št. vložka
1/01520/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VORT Podjetje za trženje, inženiring in servisiranje elektrotehničnih
aparatov in naprav Murska Sobota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: TRSTENJAKOVA 53, 9000
MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji:
VRATARIČ
JANKO,
TRSTENJAKOVA 53, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 8. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9292
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00089 z
dne 21. 1. 2000 pod št. vložka
1/01555/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5654939
Firma: PEILIN INŽENIRING, Lendava,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: TOMŠIČEVA 5, 9220 LENDAVA
Osnovni kapital: 15.085,00 Sit
Ustanovitelji: PEČANIĆ SNEŽANA, TOMŠIČEVA 5, 9220 LENDAVA, vložek:
7.543,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
9. 4. 1992; PEČANIĆ MIROSLAV, TOMŠIČEVA 5, 9220 LENDAVA, vložek:
7.542,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
9. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 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-9293
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00090 z
dne 21. 1. 2000 pod št. vložka
1/01615/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TRGODALMACIJA, Podjetje za
trgovino export-import, M. Sobota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: KOCLJEVA ULICA 14, 9000
MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 101.222,00 Sit
Ustanovitelji: BRAJIČIČ ANTE, PODSTRANA 21 A, 8000 SPLIT, vložek:
101.222,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
8. 7. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9294
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00091 z
dne 21. 1. 2000 pod št. vložka
1/01658/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KRAJTOPFEHR, podjetje za
proizvodnjo, zunanjo in notranjo trgovino, Gornja Radgona d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: GRAJSKA CESTA 24, 9250
GORNJA RADGONA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: TOPLAK - FEHR CVETKA,
IMLANGACKER 8, DUBENDORF, CH, 600
DUBENDORF, vložek: 33.333,33 Sit, ne
odgovarja, vstop: 26. 10. 1992; FEHR
RENI, IMLANGACKER 8, DUBENDORF,
CH, 600 DUBENDORF, vložek: 33.333,33
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 10. 1992;
MLINARIČ FRANC, STAVEŠINSKI VRH 15,
9245
SPODNJI
IVANJCI,
vložek:
33.333,34 Sit, ne
odgovarja, vstop:
26. 10. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-9295
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00092 z
dne 21. 1. 2000 pod št. vložka
1/01689/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BORANCOMERCE, podjetje za
trgovsko dejavnost, uvoz - izvoz, M. Sobota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: CANKARJEVA 19, 9000 MURSKA SOBOTA
Ustanovitelji: ANDROČEC BORIS, CANKARJEVA 64, 9000 MURSKA SOBOTA, ne
odgovarja, vstop: 9. 11. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9296
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00094 z
dne 24. 1. 2000 pod št. vložka
1/00258/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: STIRIA, trgovina s kovinskim
blagom in gradbenim materialom na debelo, Šratovci d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: ŠRATOVCI 1, 9252 RADENCI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FICKO DARJA, ŠRATOVCI
1, 9252 RADENCI, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 28. 7. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9297
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00095 z
dne 24. 1. 2000 pod št. vložka
1/00269/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TERAREX, trgovsko in storitveno podjetje Ljutomer d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: KIDRIČEVA 49, 9240 LJUTOMER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
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Ustanovitelji: ŽERDIN DRAGAN, KIDRIČEVA 49, 9240 LJUTOMER, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
2. 3. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9298
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00096 z
dne 24. 1. 2000 pod št. vložka
1/00271/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KK Podjetje za proizvodnjo tekstilne konfekcije in trgovino Serdica,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: SERDICA 1/D, 9262 ROGAŠOVCI
Osnovni kapital: 8.850,00 Sit
Ustanovitelji: KISILAK ERIKA, SERDICA
1/D, 9262 ROGAŠOVCI, vložek: 8.850,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 11. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9299
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00097 z
dne 24. 1. 2000 pod št. vložka
1/00274/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BOB trgovina M. Sobota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: LENDAVSKA ULICA, 9000
MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DAVIDOVSKI BLAŽO,
MORAVSKE TOPLICE, LEVSTIKOVA 47,
9221 MARTJANCI, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 6. 10. 1989; BERGER RIHARD, 5071 WALS 330, AVSTRIJA,
WALS, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 6. 10. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
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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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9300
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00098 z
dne 24. 1. 2000 pod št. vložka
1/00276/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TIP 5, podjetje za marketing,
gradbeništvo, trgovino na debelo in
drobno, posredovanje in šiviljstvo, Murska Sobota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: MLADINSKA 48, 9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VARGA ANTON, MLADINSKA 48, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek:
400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
7. 11. 1989; VARGA BRANKA, MLADINSKA 48, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek:
400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
7. 11. 1989; VARGA PETER, MLADINSKA
48, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek:
400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
7. 11. 1989; VARGA IRENA, MLADINSKA
48, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek:
400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
7. 11. 1989; VARGA TADEJA, MLADINSKA 48, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek:
400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
7. 11. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9301
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00099 z
dne 24. 1. 2000 pod št. vložka
1/00342/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: FIT, svetovanje, posredovanje,
inženiring, trgovina, Radenci d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: TURJANSKI VRH 4, 9252
RADENCI
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: IVANUŠA MATEJ, TURJANSKI VRH 4, 9252 RADENCI, vložek:
700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
20. 1. 1990; TIRŠ DANILO, KIDRIČEVO
NASELJE 1, 9252 RADENCI, vložek:
700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
20. 1. 1990; FLEGAR JOŽE, BORAČEVA
50, 9252 RADENCI, vložek: 700,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 1. 1990.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9302
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00100 z
dne 24. 1. 2000 pod št. vložka
1/00330/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GOŠPED špedicija, vlečna služba ter zemeljska dela Ljutomer, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: VRAZOVA UL. 8, 9240 LJUTOMER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOŠNJAK VLADIMIR, VRAZOVA 8, 9240 LJUTOMER, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
27. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9303
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00101 z
dne 24. 1. 2000 pod št. vložka
1/00329/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KIKO, trgovina na debelo in
drobno Ljutomer d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: VOLKMERJEVA 5, 9240 LJUTOMER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MOHORIČ BRANKO,
VOLKMERJEVA 5, 9240 LJUTOMER, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9304
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00102 z
dne 24. 1. 2000 pod št. vložka
1/00327/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DEBORAH Podjetje za opravljanje intelektualnih storitev, agencijskih
storitev, trgovinskih storitev, Krapje
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: KRAPJE 2/B, 9241 VERŽEJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POTOČNIK SILVO, KRAPJE ŠT. 2/B, 9241 VERŽEJ, vložek: 500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 12. 1989;
MODLIC BRANKO, STROČJA VAS 32,
9240 LJUTOMER, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 28. 12. 1989; KURBUS
DAVORIN, ŠALINCI 19, 9242 KRIŽEVCI
PRI LJUTOMERU, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 28. 12. 1989; PANIČ
JOŽE, UŽIŠKA 1, 9240 LJUTOMER, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9305
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00103 z
dne 24. 1. 2000 pod št. vložka
1/00293/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: INVEX KFT, industrija elektrostrojne opreme export-import in trgovina, Lendava d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PARTIZANSKA 14, 9220 LENDAVA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIDA FRANC, TRIMLINI 51,
9220 LENDAVA, vložek: 1.500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 12. 12. 1989; TOPLAK
MIRA, LENDAVSKA 17 A, 9000 MURSKA
SOBOTA, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-9306
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00104 z
dne 24. 1. 2000 pod št. vložka
1/00345/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5335272
Firma: ŠTUMPF, podjetje za prevzem
in posredovanje blaga ter raz- iskovanje
tržišča Logarovci d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: LOGAROVCI ŠT.49, 9242
LOGAROVCI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTUMPF JOŽE, LOGAROVCI ŠT. 49, 9242 LOGAROVCI, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
27. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9307
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00105 z
dne 24. 1. 2000 pod št. vložka
1/00348/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: EDOO INTERNATIONAL, tovarna nogavic Murska Sobota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: CIRIL METODOVA 50, 9000
MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PERIČ MILADIN, CIRIL
METODOVA 50, 9000 MURSKA SOBOTA,
vložek: 100,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 11. 1989; OBERNDORFER EDUARD,
NEGRELLIWEG 38, WELS, vložek:
1.900,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
19. 7. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9308
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00106 z
dne 24. 1. 2000 pod št. vložka
1/00365/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Št.

Matična številka: 5341833
Firma: PREKMUREC Trgovina na debelo in drobno Tišina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: TIŠINA 31, 9251 TIŠINA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HORVAT FRANC, TIŠINA
31, 9251 TIŠINA, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 24. 10. 1989; HORVAT
JOŽEFA, TIŠINA 31, 9251 TIŠINA, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
24. 10. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9309
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00107 z
dne 24. 1. 2000 pod št. vložka
1/00368/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ALEKSIČ - podjetje za prevoz
blaga, trgovino in zunanjo trgovino, Murska Sobota, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: LENDAVSKA 19, 9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ALEKSIČ LJUBIŠA, MOJSTRSKA 1, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 1. 1990; ALEKSIČ MARIJA, MOJSTRSKA 1, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9310
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00108 z
dne 24. 1. 2000 pod št. vložka
1/00369/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PETRA export-import trgovsko
in proizvodno podjetje Murska Sobota
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: KLAVNIŠKA 9, 9000 MURSKA
SOBOTA
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Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOŽANOVIČ ELIZABETA,
KLAVNIŠKA 9, 9000 MURSKA SOBOTA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 5. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9311
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00109 z
dne 24. 1. 2000 pod št. vložka
1/00376/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PATEX uvoz in izvoz papirne in
tekstilne galanterije ter bižuterije Lendava d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: RUDARSKA 23, 9220 LENDAVA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji:
HOJNIK-ĐOROJEVIĆ
CVETKA, STROSSMAYERJEVA 32, 2000
MARIBOR, vložek: 666,66 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 12. 1989; ĐOROJEVIĆ
DUŠAN, STROSSMAYERJEVA 32, 2000
MARIBOR, vložek: 666,66 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 12. 1989; HOJNIK BOJAN, RUDARSKA 23, 9220 LENDAVA, vložek: 666,66 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9312
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00110 z
dne 24. 1. 2000 pod št. vložka
1/00397/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5348099
Firma: AR & P Podjetje za trženje, poslovne in agencijske storitve Murska Sobota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: MOJSTRSKA 1, 9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ANTIĆ RAFAELA, LENDAVSKA 17 C, 9000 MURSKA SOBOTA,
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vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
16. 1. 1990; ANTIĆ PPREDRAG, LENDAVSKA 17 C, 9000 MURSKA SOBOTA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
16. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9313
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00111 z
dne 24. 1. 2000 pod št. vložka
1/00398/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: CREDO podjetje za promocijo
kulture Ljutomer d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: ORMOŠKA 3, 9240 LJUTOMER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PINTARIČ BOJAN, BRATOV PIHLAR 9, 9240 LJUTOMER, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
26. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9314
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00112 z
dne 24. 1. 2000 pod št. vložka
1/00401/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VIRJE, podjetje za inženiring,
marketing, svetovanje, proiz- vodnjo, komercialno posredovanje, promet blaga
na debelo in drobno ter export-import
Boreci d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: BORECI 34, 9242 KRIŽEVCI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MERTUK MARJAN, BORECI 35, 9242 KRIŽEVCI, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 12. 1989;
MERTUK CVETKA, BORECI 35, 9242
KRIŽEVCI, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko 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 gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9315
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00113 z
dne 24. 1. 2000 pod št. vložka
1/00409/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DANVEL Trgovsko in storitveno podjetje, Murska Sobota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: CIRIL METODOVA 12, 9000
MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VELNER GORAZD, CIRIL
METODOVA 12, 9000 MURSKA SOBOTA,
vložek: 1.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 3. 1990; DANČ NATAŠA, KOCLJEVA
6, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek:
500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
21. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9316
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00114 z
dne 24. 1. 2000 pod št. vložka
1/00411/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ESKOT, proizvodnja elektrostrojne opreme, trgovina, export-import,
Lendava d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PARTIZANSKA 1, 9220 LENDAVA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARTON VESNA, DOLGA
VAS 40, 9220 LENDAVA, vložek:
20.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
19. 12. 1989; MARTON LADISLAV, DOLGA VAS 40, 9220 LENDAVA, vložek:
30.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
19. 12. 1989; MARTON MARTA, DOLGA
VAS 40, 9220 LENDAVA, vložek:
30.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
5. 2. 1991; MARTON TOMISLAV, DOLGA
VAS 40, 9220 LENDAVA, vložek:
20.000,00 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 odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9317
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00115 z
dne 24. 1. 2000 pod št. vložka
1/00420/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: IRIS, trgovina na debelo in
drobno, izvoz-uvoz Ljutomer d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PREŠERNOVA 5, 9240 LJUTOMER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAJERIČ IRENA, ŠPRINC
ŠT. 15 A, 9240 LJUTOMER, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
15. 3. 1990; ŠKORJANEC IVANKA, ANTE
TRSTENJAKA 19, 9240 LJUTOMER, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9318
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00116 z
dne 24. 1. 2000 pod št. vložka
1/00426/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: HUBER proizvodno, trgovsko
in turistično podjetje Murska Sobota
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: KAJUHOVA 6, 9000 MURSKA
SOBOTA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HUBER ERNEST, KAJUHOVA 6, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
13. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske 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-9319
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00117 z
dne 24. 1. 2000 pod št. vložka
1/00428/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AUTO-FIJOK - podjetje za prodajo in nakup avtomobilov ter rezervnih
delov in zunanjo trgovino Černelavci
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: ČERNELAVCI, AVNOJSKA 83,
9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FIJOK BRANKO, KOCLJEVA 2, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
2. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9320
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00118 z
dne 24. 1. 2000 pod št. vložka
1/00429/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: INTERPOZ, proizvodnja, trgovina in posredništvo Murska Sobota
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: KAJUHOVA 19, 9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČ GORAN, KAJUHOVA 19, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
28. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9321
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00119 z
dne 24. 1. 2000 pod št. vložka
1/00433/00 vpisalo v sodni register tega
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sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SADRA proizvodnja, storitve in
trgovina Ljutomer d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: SOBOŠKA 6, 9240 LJUTOMER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIHLER IGNAC, SOBOŠKA 6, 9240 LJUTOMER, vložek: 500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 1. 1990;
PIHLER-GORIŠEK NADA, SOBOŠKA 6,
9240 LJUTOMER, vložek: 1.500,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 24. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9322
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00120 z
dne 24. 1. 2000 pod št. vložka
1/00435/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VOMAG, Storitveno - servisno
podjetje, Gornja Radgona, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: ILIRSKA 3, 9250 GORNJA
RADGONA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VORŠIČ MARJAN, ILIRSKA 3, 9250 GORNJA RADGONA, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
10. 3. 1990; VORŠIČ GRETA, ILIRSKA 3,
9250 GORNJA RADGONA, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
10. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9323
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00121 z
dne 24. 1. 2000 pod št. vložka
1/00439/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: OLIVER export-import, trgovina, gostinstvo in storitvene dejavnosti
Lendava d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: PARTIZANSKA 37, 9220 LENDAVA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠINKO ŠTEFAN, PARTIZANSKA 37, 9220 LENDAVA, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
30. 8. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9324
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00122 z
dne 24. 1. 2000 pod št. vložka
1/00440/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: OBZORJE, Podjetje za kmetijsko proizvodnjo, storitve, posredovanje,
zastopanje in trgovino, Gornja Radgona
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: SIMONIČEV BREG 2, 9250
GORNJA RADGONA
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: KOSI JOŽEF, PUCONCI
27, 9201 PUCONCI, vložek: 700,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 23. 3. 1990; URŠIČ
GORAZD, TITOVA 14, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 23. 3. 1990; MIKOLČIČ KARLO, SIMONIČEV BREG 2, 8250 GORNJA RADGONA, vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 23. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9325
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00123 z
dne 24. 1. 2000 pod št. vložka
1/00443/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: STAN, podjetje za marketing,
posredništvo in zastopstva domačih in
tujih firm Ljutomer d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: UŽIŠKA UL. 1, 9240 LJUTOMER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRELOG STANISLAV,
UŽIŠKA 1, 9240 LJUTOMER, vložek:
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2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
27. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9326
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00124 z
dne 24. 1. 2000 pod št. vložka
1/00445/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AVI, Podjetje za marketing, proizvodnjo, trgovino in gostinstvo M. Sobota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: GRAJSKA 6, 9000 MURSKA
SOBOTA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DRVARIČ LJUBICA, LENDAVSKA 19, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
24. 2. 1990;
AGBABA
TOMISLAV,
ŽELEZNIČKA 46, GRAČAC, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
24. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9327
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00125 z
dne 24. 1. 2000 pod št. vložka
1/00463/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TIN MUSIC audio in video studio Ljutomer d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: ORMOŠKA 24, 9240 LJUTOMER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POŽGAN KLAUS DIETER,
STROČJA VAS 78, 9240 LJUTOMER, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
27. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
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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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9328
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00126 z
dne 24. 1. 2000 pod št. vložka
1/00467/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PAPIRNA EMBALAŽA - podjetje za proizvodnjo papirne embalaže, grafično dejavnost in trgovino, Turnišče
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: ŠT. KOVAČA 62, 9224
TURNIŠČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZVER MARJAN, ŠT. KOVAČA 62, 9224 TURNIŠČE, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
16. 1. 1990; ZVER SLAVICA, ŠT. KOVAČA
62, 9224 TURNIŠČE, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 16. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9329
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00127 z
dne 24. 1. 2000 pod št. vložka
1/00477/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5364418
Firma: J.A.M.B. Murska Sobota, inženiring, posredništvo, trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: NASELJE LJUDSKE PRAVICE
9, 9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DITTRICH MARJETA-ANA,
CANKARJEVA 83, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 10. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9330
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00128 z
dne 24. 1. 2000 pod št. vložka
1/00479/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MIL TRADE export in import
Lendava d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PARTIZANSKA 26, 9220 LENDAVA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LILEK JOSIP, MARŠALA
TITA 9, PRELOG, HRVAŠKA, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
11. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9331
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00134 z
dne 26. 1. 2000 pod št. vložka
1/00482/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5363586
Firma: ZEMLJIČ, podjetje za trgovino
na drobno in na debelo, import - export,
Črešnjevci, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: ČREŠNJEVCI ŠT. 51, 9250
GORNJA RADGONA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZEMLJIČ ALOJZ, ČREŠNJEVCI 51, 9250 GORNJA RADGONA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
30. 1. 1990; ZEMLJIČ HERMINA, ČREŠNJEVCI 51, 9250 GORNJA RADGONA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
30. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9332
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00135 z
dne 26. 1. 2000 pod št. vložka
1/00492/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
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Firma: SINICTRANS podjetje za transport, špedicijo, trgovino in gradbene storitve Kupšinci d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: KUPŠINCI 47, 9000 MURSKA
SOBOTA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SINIC STANKO, PODGRACI 506, 0000 PODGRACI, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
17. 5. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9333
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00136 z
dne 26. 1. 2000 pod št. vložka
1/00493/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5365872
Firma: PRLEKIJATRANS prevozniško
in špedicijsko podjetje Branoslavci
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: BRANOSLAVCI 1 B, 9240 LJUTOMER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRELOG FRANC, BRANOSLAVCI 1 B, 9240 LJUTOMER, vložek:
500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
24. 4. 1990; KOLLER ALBERT, SIDLERWEG 1, 7919 BUCH, NEMČIJA, vložek:
500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
24. 4. 1990; FRISCH MARIJA, SAVOYENSTRASSE 19, D 8000 MUNCHEN, NEMČIJA, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 4. 1990; KUKOVEC STANISLAV,
CEZANJEVCI 46 B, 9240 LJUTOMER, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
24. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9334
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00137 z
dne 26. 1. 2000 pod št. vložka
1/00496/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Št.

Firma: AVTOTRGOVINA Podjetje za
posredovanje in prodajo blaga in storitev, Petanjci d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PETANJCI 122/A, 9251 TIŠINA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUHAR NIVES, PETANJCI
122/A, 9251 TIŠINA, vložek: 200,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 19. 1. 1990; KUHAR
JOŽE, PETANJCI 122/A, 9251 TIŠINA, vložek: 1.800,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9335
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00138 z
dne 26. 1. 2000 pod št. vložka
1/00504/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: OSMICA Podjetje za gostinsko,
trgovsko, turistično in grafično dejavnost Hotiza, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: HOTIZA 188, 9220 LENDAVA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SOBOČAN SIMONA, HOTIZA 188, 9220 LENDAVA, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
20. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9336
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00139 z
dne 26. 1. 2000 pod št. vložka
1/00506/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DETTO, trgovina in proizvodnja Berkovci d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: BERKOVCI 12, 9244 VIDEM
OB ŠČAVNICI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji:
HORVAT
SREČKO,
KLJUČAROVCI ŠT. 12, 9242 KRIŽEVCI

23 / 15. 3. 2000 / Stran 2011
PRI LJUTOMERU, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 5. 4. 1990; HORVAT
BORIS, BERKOVCI 12, 9244 VIDEM OB
ŠČAVNICI, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9337
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00140 z
dne 26. 1. 2000 pod št. vložka
1/00508/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5384630
Firma: STICOP podjetje za gradbeništvo, prevoz in trgovino Beltinci d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: KROŽNA 18, 9231 BELTINCI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji:
ŠAFARIČ
JANEZ,
FINŽGARJEVA 18, 9252 RADENCI, vložek:
600,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
19. 3. 1990; ŠAFARIČ VLADIMIR, GREULICHSTRASSE 35/A, BERLIN, NEMČIJA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 3. 1990; ŠAFARIČ KLAVDIJA, STANETA ROZMANA 1/A, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 400,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 18. 1. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9338
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00141 z
dne 26. 1. 2000 pod št. vložka
1/00512/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: OPTIM proizvodno, trgovsko
ter svetovalno podjetje Radenci d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: DALMATINOVA 3, 9252
RADENCI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LUKIĆ KSENIJA, GREGORČIČEVA 32, 9252 RADENCI, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
12. 3. 1990; DRAGOZETIĆ MILJENKO,
TITOVA CESTA 3, 9252 RADENCI, vložek:
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1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
12. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9339
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00142 z
dne 26. 1. 2000 pod št. vložka
1/00518/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GRAFOTISK Podjetje za grafično dejavnost Velika Polana, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: VELIKA POLANA 8, 9225 VELIKA POLANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRŠA ŠTEFAN, VELIKA
POLANA 8, 9225 VELIKA POLANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
12. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9340
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00143 z
dne 26. 1. 2000 pod št. vložka
1/00520/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VARPOS, Podjetje za posredništvo in varnost, Beltinci, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: KOCLJEVO NASELJE 5, 9231
BELTINCI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOLARIČ JOŽEF, KOCLJEVO NASELJE 6, 9231 BELTINCI, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 5. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-9341
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00144 z
dne 26. 1. 2000 pod št. vložka
1/00521/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TESSA export - import Lendava d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PARTIZANSKA 3, 9220 LENDAVA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠARIČ MARIJAN, PARTIZANSKA 3, 9220 LENDAVA, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
9. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9342
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00145 z
dne 26. 1. 2000 pod št. vložka
1/00542/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: R C S Podjetje za proizvodnjo,
marketing in inženiring Dobrovnik d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: DOBROVNIK 243, 9223 DOBROVNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROŠIČ HAJRUDIN, PARTIZANSKA 75, 9220 LENDAVA, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
12. 6. 1990; ROGAN MARJETKA, PARTIZANSKA 75, 9220 LENDAVA, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
12. 6. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9343
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00146 z
dne 26. 1. 2000 pod št. vložka
1/00546/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SLOVENIJAŠPED mednarodna
špedicija Bakovci d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: BAKOVCI, SOBOŠKA 4, 9000
MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CAJNKO JERNEJ, BAKOVCI, SOBOŠKA 4, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 9. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9344
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00147 z
dne 26. 1. 2000 pod št. vložka
1/00548/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: HERA proizvodno, trgovsko in
storitveno podjetje M. Sobota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: NASELJE B. KRAIGHERJA 17,
9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji:
OREŠNIK
BORIS,
NASELJE B. KRAIGHERJA 17, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 1. 1990; KUPLEN
STANKO, ADRIJANCI 6, 9203 GORNJI
PETROVCI, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9345
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00148 z
dne 26. 1. 2000 pod št. vložka
1/00545/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: CUFFI trgovina na veliko in malo Dobrovnik d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: DOBROVNIK ŠT. 247, 9223
DOBROVNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JUSUF ISMAILI, DOBROVNIK ŠT. 247, 9223 DOBROVNIK,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 6. 1990.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9346
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00149 z
dne 26. 1. 2000 pod št. vložka
1/00550/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VENERA izobraževalno trgovsko storitveno podjetje M. Sobota, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: LENDAVSKA 45/A, 9000
MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SUKIČ LUDVIK, LENDAVSKA 45/A, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
9. 1. 1990; ZELKO DARINKA, LENDAVSKA 45/A, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
9. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9347
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00150 z
dne 26. 1. 2000 pod št. vložka
1/00551/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: D Trgovsko, gostinsko in modno podjetje Segovci d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: SEGOVCI ŠT. 34 A, 9253
APAČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VRŠIČ DARJA, SEGOVCI
ŠT. 34 A, 9253 APAČE, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 1. 1990; VRŠIČ DRAGO, SEGOVCI ŠT. 34 A, 9253
APAČE, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
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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-9348
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00151 z
dne 26. 1. 2000 pod št. vložka
1/00553/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TRGOPROMET, mednarodna
trgovina in prevozi, Lendava d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: TRG LJUDSKE PRAVICE 11,
9220 LENDAVA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZVER JOŽEF, TRG LJUDSKE PRAVICE 11, 9220 LENDAVA, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
29. 6. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9349
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00152 z
dne 26. 1. 2000 pod št. vložka
1/00559/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: CRONO & SOFT Podjetje za
informatiko in trgovino export-import
Černelavci d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež:
ČERNELAVCI,
LIŠKOVA
ŠT. 18, 9000 M.SOBOTA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HAKL VILJEM, ŠTEFANA
KOVAČA 16, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 1.740,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
9. 6. 1990; HAKL BORIS, LENDAVSKA
C.17C, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek:
260,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
9. 6. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9350
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00153 z
dne 26. 1. 2000 pod št. vložka
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1/00562/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AS Podjetje za opravljanje in
posredovanje intelektualnih in drugih
storitev Murska Sobota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PARTIZANSKA 21, 9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MERKLIN TATJANA, PARTIZANSKA 21, 9000 MURSKA SOBOTA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 2. 1990; MERKLIN SREČKO, PARTIZANSKA 21, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9351
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00154 z
dne 26. 1. 2000 pod št. vložka
1/00566/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TAMAŠ - podjetje za prepariranje živali, krznarstvo, trgo- vino, zunanjo
trgovino in turistično posredovanje, Gornja Bistrica d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: GORNJA BISTRICA 130 A,
9232 ČRENŠOVCI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TAMAŠ ROZALIJA, GORNJA BISTRICA 130 A, 9232 ČRENŠOVCI,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
24. 4. 1990; TAMAŠ MOJCA, GORNJA
BISTRICA 130 A, 9232 ČRENŠOVCI, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
24. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9352
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00159 z
dne 26. 1. 2000 pod št. vložka
1/00311/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
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Firma: OMAN - CLUB Kmetijsko in trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: RAKIČAN, CVETKOVA UL.
ŠT. 9, 9000 M.SOBOTA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: OMAN DIETER, ZAUCHEN
29 A, VELDEN, SCHIEFLING A-9535,
AVSTRIJA, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 3. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9353
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00160 z
dne 26. 1. 2000 pod št. vložka
1/00568/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GUMA-HORVAT - podjetje za
prodajo in nakup avtomobilskih gum, re
zervnih delov za avtomobile, gumi tehničnih izdel- kov in zunanjo trgovino M.
Sobota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: MATIJA GUBCA 15, 9000
MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HORVAT LETONJA LEONIDA, MATIJE GUBCA 15, 9000 MURSKA
SOBOTA, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 6. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9354
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00161 z
dne 26. 1. 2000 pod št. vložka
1/00574/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AGRODISTRIBUT Proizvodno-trgovsko podjetje Noršinci, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: NORŠINCI 43, 9221 MARTJANCI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BANKO OLGA, NORŠINCI
43, 9221 MARTJANCI, vložek: 1.000,00
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Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 3. 1990;
BANKO VIKTOR, NORŠINCI 43, 9221
MARTJANCI, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9355
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00162 z
dne 26. 1. 2000 pod št. vložka
1/00579/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: STROPING - Podjetje za organizacijo, proizvodnjo in inženiring, Radenci, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: MLADINSKA 10, 9252
RADENCI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SEČKO TONE, MLADINSKA 10, 9252 RADENCI, vložek: 1.400,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 4. 1990;
SEČKO ROBERT, MLADINSKA 10, 9252
RADENCI, vložek: 600,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9356
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00163 z
dne 26. 1. 2000 pod št. vložka
1/00580/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5578973
Firma: AGROPRODAJA - Podjetje za
trženje agroopreme in proizvodnjo, Rihtarovci, d.o.o. Rihtarovci 6
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: RIHTAROVCI 6, 9252 RADENCI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAVČIČ ANDREJ, RIHTAROVCI 6, 9252 RADENCI, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 4. 1990;
KAVČIČ JOŽICA, RIHTAROVCI 6, 9252
RADENCI, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9357
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00164 z
dne 26. 1. 2000 pod št. vložka
1/00583/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BOBRI Turistično rekreacijski
center, Dolnja Bistrica d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: DOLNJA BISTRICA B.ŠT.,
9232 ČRENŠOVCI
Osnovni kapital: 219.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAGDIČ TOMISLAV, TROPOVCI, ŠOLSKA ULICA ŠT. 8, 9251 TIŠINA, vložek: 219.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 2. 5. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9358
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00165 z
dne 26. 1. 2000 pod št. vložka
1/00595/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VEM trgovsko podjetje Murska
Sobota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: GREGORČIČEVA 49, 9000
MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽABOTA VIOLETA, GREGORČIČEVA 49, 9000 MURSKA SOBOTA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 7. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-9359
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00166 z
dne 26. 1. 2000 pod št. vložka
1/00603/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: G ELEKTRONIC - proizvodnja
servis trgovina Lendava d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: KIDRIČEVA 29, 9220 LENDAVA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GJURAN ANDREJ, KIDRIČEVA 29, 9220 LENDAVA, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
23. 6. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9360
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00167 z
dne 26. 1. 2000 pod št. vložka
1/00609/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: EDEX, Murska Sobota, posredništvo, trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PARTIZANSKA 19, 9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FLISAR JASNA, PARTIZANSKA 19, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
7. 5. 1990; FLISAR EDVARD, PARTIZANSKA 19, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
7. 5. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9361
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00168 z
dne 26. 1. 2000 pod št. vložka
1/00612/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Št.

Firma: BICO Podjetje za gostinsko dejavnost, trgovino in zunanjo trgovino, Rakičan, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: RAKIČAN,
CANKARJEVA
ŠT. 12, 9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BICO STANKO, RAKIČAN,
CANKARJEVA 12, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 5. 7. 1990; BICO MARIJA, RAKIČAN, CANKARJEVA 12, 9000 MURSKA
SOBOTA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 7. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9362
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00170 z
dne 27. 1. 2000 pod št. vložka
1/00558/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MLINARIČ, intelektualne, poslovne storitve, izobraževanje Ljutomer
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: POSTRUŽNIKOVA 8, 9240
LJUTOMER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji:
MLINARIČ
JERICA,
POSTRUŽNIKOVA 8, 9240 LJUTOMER,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
30. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9363
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00172 z
dne 27. 1. 2000 pod št. vložka
1/01319/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DEMATOL Podjetje za tržno
marketinške storitve in posredovanja
Dobrovnik d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: DOBROVNIK 266, 9223 DOBROVNIK
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Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČ LADISLAV, DOBROVNIK 266, 9223 DOBROVNIK, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
1. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9364
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00173 z
dne 27. 1. 2000 pod št. vložka
1/01343/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: IPES, Podjetje za proizvodnjo
in trgovino, uvoz in izvoz, Gornja Radgona d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PARTIZANSKA 35, 9250
GORNJA RADGONA
Osnovni kapital: 9.000,00 Sit
Ustanovitelji: VODENIK STANISLAVA,
MELE 20 C, 9252 RADENCI, vložek:
3.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
20. 3. 1992; VODENIK MIHA, MELE 20 C,
9252 RADENCI, vložek: 3.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 3. 1992; VODENIK
FRANC, MELE 20 C, 9252 RADENCI, vložek: 3.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9365
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00174 z
dne 27. 1. 2000 pod št. vložka
1/01354/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5597536
Firma: APOLLOS, storitve, trgovina in
proizvodnja Murska Sobota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: FINŽGARJEVA 20, 9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji:
FORJAN
ROMAN,
FINŽGARJEVA 20, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 6. 4. 1992; FORJAN JOŽE,
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FINŽGARJEVA 20, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 6. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9366
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00175 z
dne 27. 1. 2000 pod št. vložka
1/01356/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: STORŽ, trgovsko in gostinsko
podjetje, Gornja Radgona, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: TRG SVOBODE b.št., 9250
GORNJA RADGONA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAZBORŠEK JAROSLAV,
GUBČEVA CESTA 20, 9252 RADENCI, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9367
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00176 z
dne 27. 1. 2000 pod št. vložka
1/01373/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SANJA - Podjetje za posredništvo in svetovanje, Murska Sobota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: LENDAVSKA 8, 9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JEREBIC BRIGITA, LENDAVSKA 8, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
27. 5. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske 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-9368
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00177 z
dne 27. 1. 2000 pod št. vložka
1/01379/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ARSLAN Trgovsko podjetje export-import Videm ob Ščavnici d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: VIDEM OB ŠČAVNICI 21,
9244 VIDEM OB ŠČAVNICI
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRECI ARSLAN, VIDEM
OB ŠČAVNICI 22, 9244 VIDEM OB
ŠČAVNICI, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 3. 1992; KRECI ERAN,
VIDEM OB ŠČAVNICI 22, 9244 VIDEM OB
ŠČAVNICI, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9369
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00178 z
dne 27. 1. 2000 pod št. vložka
1/01400/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: NADFALUSI - Podjetje za trgovino, uvoz - izvoz in gradbeništvo Ljutomer d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: FRANA KOVAČIČA 9, 9240
LJUTOMER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VNUK MILKA, FRANA KOVAČIČA 9, 9240 LJUTOMER, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
9. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9370
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00179 z
dne 27. 1. 2000 pod št. vložka

1/01417/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5613523
Firma: BELLA, trgovina in proizvodnja, Lendava, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PARTIZANSKA 33, 9220 LENDAVA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SAJOVEC JANEZ, PARTIZANSKA 11, 3310 ŽALEC, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
9. 3. 1992; SAJOVEC RENATA, PARTIZANSKA 11, 3310 ŽALEC, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
9. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9371
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00180 z
dne 27. 1. 2000 pod št. vložka
1/01398/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TRIM ŠPORT, Podjetje za športno vzgojo, rekreacijo, marketing, Gornja Radgona d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PARTIZANSKA 25, 9250
GORNJA RADGONA
Osnovni kapital: 15.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZVEZA TELESNO KULTURNIH ORGANIZACIJ G. RADGONA,
PARTIZANSKA 25, 9250 GORNJA RADGONA, vložek: 15.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 16. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9372
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00181 z
dne 27. 1. 2000 pod št. vložka
1/01426/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DICONDIA, Import - Export Gornja Radgona, d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PARTIZANSKA 42, 9250
GORNJA RADGONA
Osnovni kapital: 10.500,00 Sit
Ustanovitelji: KAMPL PAULINE, GRAZER GASSE 18, LEIBNITZ, AVSTRIJA, vložek: 10.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
9. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9373
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00182 z
dne 27. 1. 2000 pod št. vložka
1/01431/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ELVIERA Import - Export Gornja Radgona, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PARTIZANSKA 42, 9250
GORNJA RADGONA
Osnovni kapital: 10.500,00 Sit
Ustanovitelji: KAMPL PAULINE, GRAZER GASSE 18, LEIBN LEIBNITZ, AVSTRIJA, vložek: 10.500,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 9. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9374
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00183 z
dne 27. 1. 2000 pod št. vložka
1/01432/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: POMMERY, Import - Export Gornja Radgona, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PARTIZANSKA 42, 9250
GORNJA RADGONA
Osnovni kapital: 10.500,00 Sit
Ustanovitelji: KAMPL PAULINE, GRAZER GASSE 18, LEIBNITZ, AVSTRIJA, vložek: 10.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
9. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko 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 gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9375
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00184 z
dne 27. 1. 2000 pod št. vložka
1/01433/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5628652
Firma: IGORTRANS podjetje za prevoz v cestnem prometu, strojno in gradbeno mehanizacijo, gostinstvo, trgovino, uvoz in izvoz Ižakovci, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: IŽAKOVCI 116/A, 9231 BELTINCI
Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: TELKEŠ IGOR, BANJALUČKA 74/C, BOSAN BOSANSKA
GRADIŠKA, vložek: 10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9376
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00185 z
dne 27. 1. 2000 pod št. vložka
1/01435/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: REAL PLAN, Import - Export
Gornja Radgona, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PARTIZANSKA 42, 9250
GORNJA RADGONA
Osnovni kapital: 10.500,00 Sit
Ustanovitelji: KAMPL PAULINE, GRAZER GASSE 18, 8430 LEIBNITZ, AVSTRIJA,
vložek: 10.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-9377
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00186 z
dne 27. 1. 2000 pod št. vložka
1/01437/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ERMEX, Proizvodno, trgovsko
in storitveno podjetje, Gornja Radgona
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: LJUTOMERSKA 37, 9250
GORNJA RADGONA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MERKLIN ERNEST, LJUTOMERSKA 27, 9250 GORNJA RADGONA, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 6. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9378
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00187 z
dne 27. 1. 2000 pod št. vložka
1/01448/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KOBRA, gostinstvo, trgovina in
storitve, Gornji Slaveči, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: GORNJI SLAVEČI 69, 9263
KUZMA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BENKO ALOJZ, GORNJI
SLAVEČI 69, 9263 KUZMA, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
10. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9379
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00188 z
dne 27. 1. 2000 pod št. vložka
1/01454/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: CVELFAR - Trgovsko in transportno podjetje export-import, Ljutomer
d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: RAJH NADE 22, 9240 LJUTOMER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji:
CVELFAR
JOŽEF,
HRASTJE MOTA 28, 9252 RADENCI, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
30. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9380
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00189 z
dne 27. 1. 2000 pod št. vložka
1/01456/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: JABLANA - podjetje za proizvodnjo sadnic, pridelavo in trženje sadja, Slamnjak, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: SLAMNJAK 38, 9240 LJUTOMER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČEH GORAZD, SLAMNJAK 38, 9240 LJUTOMER, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
6. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9381
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00190 z
dne 27. 1. 2000 pod št. vložka
1/01457/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BELPOL trgovina, uvoz in izvoz
Moščanci d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: MOŠČANCI 50, 9202 MAČKOVCI
Osnovni kapital: 106.900,00 Sit
Ustanovitelji: HORVAT BELA, MOŠČANCI 50, 9202 MAČKOVCI, vložek:
106.900,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
5. 6. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
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gistrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9382
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00191 z
dne 27. 1. 2000 pod št. vložka
1/01460/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5624487
Firma: MOČNIK, podjetje za proizvodnjo in trgovino, Očeslavci, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: OČESLAVCI 42, 9245 SPODNJI IVANJCI
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji:
MOČNIK
IVANA,
OČESLAVCI 42, 9245 SPODNJI IVANJCI,
vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9383
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00192 z
dne 27. 1. 2000 pod št. vložka
1/01463/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ZAMTECH, podjetje za računalniški inženiring in trgovino, Radenci,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: GOZDNA CESTA 1, 9252
RADENCI
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAMUDA MIRAN, GOZDNA CESTA 1, 9252 RADENCI, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
7. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9384
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00193 z
dne 27. 1. 2000 pod št. vložka
1/01471/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ŽUGELJ Trgovsko, proizvodno
in storitveno podjetje Srednja Bistrica
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: SREDNJA BISTRICA 76, 9232
ČRENŠOVCI
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽUGELJ SIMONA, SREDNJA BISTRICA 76, 9232 ČRENŠOVCI, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
8. 4. 1992; ŽUGELJ JOŽE, SREDNJA BISTRICA 76, 9232 ČRENŠOVCI, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
8. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9385
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00194 z
dne 27. 1. 2000 pod št. vložka
1/00614/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5397634
Firma: KRESLIN, trgovina na debelo
in drobno, izvoz-uvoz Črenšovci d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: JUŠA KRAMARJA 19, 9232
ČRENŠOVCI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRESLIN SLAVA, JUŠA
KRAMARJA 19, 9232 ČRENŠOVCI, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 7. 1990; KRESLIN ZVONKO, JUŠA
KRAMARJA 19, 9232 ČRENŠOVCI, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 7. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9386
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00195 z
dne 27. 1. 2000 pod št. vložka
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1/00616/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: EXIM, trgovina, gradbeništvo,
promet, Ljutomer, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: POSTRUŽNIKOVA 2, 9240
LJUTOMER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji:
FEUŠ
BOJAN,
POSTRUŽNIKOVA 2, 9240 LJUTOMER,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
31. 5. 1990; VINTER LJUDMILA, LEONA
ZALAZNIKA 14, 2000 MARIBOR, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
31. 5. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9387
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00196 z
dne 27. 1. 2000 pod št. vložka
1/00617/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BRIMAG, Montaža postrojenj,
obdelava kovin ter storitvene dejavnosti, Petišovci d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PETIŠOVCI, PETIŠOVSKA 91,
9220 LENDAVA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOPINJA JOŽEF, PETIŠOVCI, PETIŠOVSKA 91, 9220 LENDAVA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
7. 5. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9388
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00197 z
dne 27. 1. 2000 pod št. vložka
1/00619/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: HELIX farma za rejo in predelavo polžev Čentiba, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: ČENTIBA 441/A, 9220 LENDAVA

Št.

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽILAVEC DRAGO, BORISA KIDRIČA 10, MURSKO SREDIŠČE,
HRVAŠKA, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9389
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00198 z
dne 27. 1. 2000 pod št. vložka
1/00624/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VINO-BELEC, Podjetje za proizvodnjo, trgovino in turizem, Železne
dveri, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: ŽELEZNE DVERI 9, 9240 LJUTOMER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BELEC MILAN, ŽELEZNE
DVERI 9, 9240 LJUTOMER, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
11. 6. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9390
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00199 z
dne 27. 1. 2000 pod št. vložka
1/00630/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BECON trgovsko in posredniško podjetje, Murska Sobota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: CVETKOVA 19, 9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BARTUS DJEZE, CVETKOVA 19, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
22. 8. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
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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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9391
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00200 z
dne 27. 1. 2000 pod št. vložka
1/00633/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: JOBIN, trgovsko in proizvodno
podjetje Puconci d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PUCONCI 17/G, 9201 PUCONCI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BANFI JOŽE, PUCONCI
17/G, 9201 PUCONCI, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 6. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9392
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00201 z
dne 27. 1. 2000 pod št. vložka
1/00637/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: JEGROLES podjetje za trgovanje z lesom, Krog d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: KROG, PLEČNIKOVA 42, 9000
MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JERIČ VLADO, KROG,
PLEČNIKOVA 42, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 24. 5. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9393
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00202 z
dne 27. 1. 2000 pod št. vložka
1/00639/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
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Firma: ALBACOMMERCE, trženje na
debelo in izvoz-uvoz, Murska Sobota,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: CANKARJEVA ULICA 39,
9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: BARAČ BLANKA, CANKARJEVA ULICA 39, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 8. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9394
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00203 z
dne 27. 1. 2000 pod št. vložka
1/00641/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VITOS - podjetje za proizvodnjo in servisiranje, trgovino na debelo in
drobno, posredovanje in zunanjo trgovino, Noršinci, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: NORŠINCI 1, 9240 LJUTOMER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VAUPOTIČ MARJAN,
NORŠINCI 1, 9240 LJUTOMER, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
30. 7. 1990; VAUPOTIČ JOŽE, BABINCI
34 A, 9240 LJUTOMER, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 7. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9395
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00204 z
dne 28. 1. 2000 pod št. vložka
1/00646/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PROFI, Transportno in storitveno podjetje, Gornja Radgona, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: SILVIRE TOMASSINI 8, 9250
GORNJA RADGONA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
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Ustanovitelji: BRUMEN VLADIMIR, SILVIRE TOMASSINI 8, 9250 GORNJA RADGONA, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 20. 6. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9396
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00205 z
dne 28. 1. 2000 pod št. vložka
1/00649/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LEONE trgovsko, proizvodno
in gostinsko podjetje Otovci d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: OTOVCI 70, 9202 MAČKOVCI
Osnovni kapital: 106.327,20 Sit
Ustanovitelji: KOTORČEVIĆ NEĐO,
OTOVCI 70, 9202 MAČKOVCI, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
12. 9. 1990; BRKIČ NEDŽAD, TAREVCI
40, BOSNA IN HERCEGOVINA, vložek:
104.327,20 Sit, ne odgovarja, vstop:
9. 6. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9397
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00206 z
dne 28. 1. 2000 pod št. vložka
1/01490/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MIŽI, Trgovina in storitve, M.
Sobota, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: MATIJE GUBCA 35, 9000
MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 100.100,00 Sit
Ustanovitelji: MEŠKO NATAŠA, MATIJE
GUBCA 35, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 100.100,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
11. 6. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9398
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00207 z
dne 28. 1. 2000 pod št. vložka
1/01492/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DETELJA, Trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje Bunčani, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: BUČANI 10, 9241 VERŽEJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTUMPF MILAN, BUNČANI 10, 9241 VERŽEJ, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9399
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00208 z
dne 28. 1. 2000 pod št. vložka
1/01493/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GLOSS Proizvodno, transportno in trgovsko podjetje, ter uvoz in izvoz, Gornja Radgona, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: GORKEGA 4, 9250 GORNJA
RADGONA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAMPUŠ VINKO, GORKEGA 4, 9250 GORNJA RADGONA, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
7. 2. 1992; KAMPUŠ MATJAŽ, GORKEGA
4, 9250 GORNJA RADGONA, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
7. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9400
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00209 z

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
dne 28. 1. 2000 pod št. vložka
1/01494/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KOLAR Podjetje za vzrejo plemenskih svinj Logarovci d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: LOGAROVCI 19, 9242
KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOLAR BRANKO, LOGAROVCI 19, 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 4. 1992; KOLAR MARJAN,
LOGAROVCI 19, 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9401
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00210 z
dne 28. 1. 2000 pod št. vložka
1/01498/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: HRASTELJ Podjetje za trgovino, gostinstvo in posredovanje, d.o.o.,
Gornja Radgona
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PREŠERNOVA 29, 9250
GORNJA RADGONA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HRASTELJ MATEJ, PREŠERNOVA 29, 9250 GORNJA RADGONA,
vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9402
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00211 z
dne 28. 1. 2000 pod št. vložka
1/01501/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5637112
Firma: BRAČIČ, Podjetje za trgovino
in gradbeništvo, Zbigovci d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Št.

Sedež: ZBIGOVCI 67, 9250 GORNJA
RADGONA
Osnovni kapital: 108.324,00 Sit
Ustanovitelji: BRAČIČ FELIKS, ZBIGOVCI 67, 9250 GORNJA RADGONA, vložek:
108.324,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 6. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9403
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00212 z
dne 28. 1. 2000 pod št. vložka
1/01509/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5639760
Firma: LENARČIČ podjetje za proizvodnjo, trgovino, storitve in izvoz uvoz, Borejci d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: BOREJCI 45, 9251 TIŠINA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LENARČIČ MARGIT, LENDAVSKA UL. 6, 9000 MURSKA SOBOTA,
vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9404
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00213 z
dne 28. 1. 2000 pod št. vložka
1/01479/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5683378
Firma: LEJMES Trgovina in storitve
Velika Polana d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: VELIKA POLANA 74, 9225 VELIKA POLANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JEREBIC ALOJZ, VELIKA
POLANA 74, 8212 VELIKA POLANA, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko 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 gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9405
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00215 z
dne 28. 1. 2000 pod št. vložka
1/01387/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LIZA, trgovina na veliko in malo Lendavske gorice d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: LENDAVSKE GORICE 115 A,
9220 LENDAVA
Osnovni kapital: 159.600,00 Sit
Ustanovitelji: BIRO ELIZABETA, LENDAVSKE GORICE 115 A, 9220 LENDAVA,
vložek: 159.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 5. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9406
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00216 z
dne 2. 2. 2000 pod št. vložka 1/00613/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5396581
Firma: LON-MAR podjetje za projektiranje, proizvodnjo, inženiring, trgovino
in zunanjo trgovino, Lokavci, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: LOKAVCI 41, 9245 SP. IVANJCI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji:
LONČARIČ
MARIJA,
LOKAVCI 41, 9245 SP. IVANJCI, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
18. 4. 1990; LONČARIČ SLAVKO, LOKAVCI 41, 9245 SP. IVANJCI, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 4. 1990.
Obrazložitev: Sodišče je dne 08. 10.
1999 pod opr.št. Srg 99/00544 izdalo sklep o začetku postopka izbrisa družbe iz
sodnega registra po uradni dolžnosti. Iz vrnjene poštne povratnice izhaja, da je bil
sklep družbi vročen dne 13. 10. 1999. Proti
temu sklepu je družba LON-MAR podjetje
za projektiranje, proizvodnjo, inženiring, trgovino in zunanjo trgovino, Lokavci, d.o.o.
pravočasno dne 10. 12. 1999 ugovarjala z
navedbo, da bo dne 13. 12. 1999 predla-
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gistrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9407
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00217 z
dne 28. 1. 2000 pod št. vložka
1/00668/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: STP, Storitveno in trgovinsko
podjetje, Radenci d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: GUBČEVA 8, 9252 RADENCI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠOŠTARIČ TOMI, GUBČEVA 8, 9252 RADENCI, vložek: 500,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 12. 7. 1990; ŠOŠTARIČ DRAGICA, GUBČEVA 8, 9252
RADENCI, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 7. 1990; ŠOŠTARIČ
JOSIP, GUBČEVA 8, 9252 RADENCI, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
7. 7. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.

Sr-9409
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00219 z
dne 28. 1. 2000 pod št. vložka
1/00660/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5414954
Firma: TEHNOLINE, podjetje za proizvodnjo, trgovino, zunanjo trgovino in
ostalo dejavnost Murska Sobota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: LENDAVSKA 53 a, 9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 15.000,00 Sit
Ustanovitelji:
BARANJA
ELEMIR,
NEMČAVCI 1, 9000 MURSKA SOBOTA,
vložek: 5.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 7. 1990; ČERNELA JANEZ, KOCLJEVA 12 c, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek:
5.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
18. 3. 1992; KLEMENT LADISLAV, ŠTEFANA KOVAČA 33, 9223 TURNIŠČE, vložek:
5.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
18. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.

Sr-9411
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00221 z
dne 28. 1. 2000 pod št. vložka
1/00650/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: IMEX - podjetje za export-import, trgovino in storitve, Križevci
pri Ljutomeru, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU 2,
9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAJNHART SLAVICA,
KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU ŠT. 2, 9242
KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
15. 6. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.

Sr-9408
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00218 z
dne 28. 1. 2000 pod št. vložka
1/00667/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LENHILL - Podjetje za trgovske, posredniške in agencijske storitve
Lendava d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PARTIZANSKA 52, 9220 LENDAVA
Osnovni kapital: 1.000.000,00 Sit
Ustanovitelji: SOCIALDEMOKRATSKA
ZVEZA SLOVENIJE OBMOČNI ODBOR
LENDAVA, PARTIZANSKA 52, 9220 LENDAVA, vložek: 510.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 6. 1990; NOVAK MILAN,
ĐURA SALAJA 20, MURSKO SREDIŠČE,
HRVAŠKA, vložek: 490.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 10. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

Sr-9410
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00220 z
dne 28. 1. 2000 pod št. vložka
1/00657/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5452422
Firma: ANANKE, podjetje za intelektualne in organizacijske stori- tve, Hrastje Mota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: HRASTJE MOTA 37 b, 9252
RADENCI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GABER KARL HEINZ,
LAAFET 65, RADKERSBURG, AVSTRIJA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 4. 1994; GYOREK ANTON, GRAJSKA
11 A, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 4.
1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

gala uskladitev družbe z Zakonom o gospodarskih družbah in predložila vse potrebne
listine. Do sedaj družba te uskladitve ni predlagala. Zato je bilo treba njen ugovor zavrniti
kot neutemeljen in je zato sodišče nadaljevalo s postopkom izbrisa ter izdalo sklep o
izbrisu iz sodnega registra po prvem odstavku 32. čl. ZFPPod (Ur. list RS
štev. 54/99). 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 izvodih pri tem sodišču.

Sr-9412
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00222 z
dne 31. 1. 2000 pod št. vložka
1/00678/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: NADA, zastopstvo, inženirinig,
zunanja trgovina, proizvodnja, Murska
Sobota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: TEMLINOVA 9, 9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TITAN STANKO, ŠTEFANA
KUZMIČA 32, 9000 MURSKA SOBOTA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
1. 10. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-9413
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00223 z
dne 31. 1. 2000 pod št. vložka
1/00679/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AGROTRG, Podjetje za opravljanje kmetijskih, trgovskih in svetovalnih del, Veržej d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: MAISTROVA UL. 17, 9241
VERŽEJ
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: LEGEN DRAGO, F. KOZARJA ŠT. 34, 9241 VERŽEJ, vložek:
700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
15. 6. 1990; VINKOVIČ BENJAMIN, PRVOMAJSKA 3, 9241 VERŽEJ, vložek:
700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
15. 6. 1990; GALUNDER MATIJA, F. KOVAČIČA 5, 9241 VERŽEJ, vložek: 700,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 6. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9414
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00224 z
dne 31. 1. 2000 pod št. vložka
1/00683/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: HOZJANTRANS - transportno
podjetje Turnišče d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: CVETNA 19, 9224 TURNIŠČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HOZJAN JOŽEF, CVETNA
19, 9224 TURNIŠČE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 27. 9. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9415
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00225 z
dne 31. 1. 2000 pod št. vložka
1/00685/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Št.

Firma: LARCOM, podjetje za poslovne in intelektualne storitve Radenci
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: TRUBARJEVA 5, 9252
RADENCI
Osnovni kapital: 2.200,00 Sit
Ustanovitelji: CASAR BOŽIDAR, VRTNA
3, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek:
1.100,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
29. 7. 1990; HORVAT IRENA, TRUBARJEVA 5, 9252 RADENCI, vložek: 1.100,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 7. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9416
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00226 z
dne 31. 1. 2000 pod št. vložka
1/00687/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AGROSEME podjetje za kmetijsko proizvodnjo, trgovino na debelo in
kmetijske storitve, Hrastje Mota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: HRASTJE MOTA ŠT. 30, 9252
RADENCI
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: LUKAČ JOŽE, HRASTJE
MOTA ŠT. 30, 9252 RADENCI, vložek:
700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
30. 5. 1990; HOLER JANEZ, DRAŽEN
VRH ŠT. 32, 2233 ZGORNJA ŠČAVNICA,
vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
30. 5. 1990; MES ALOJZ, HRASTJE
MOTA ŠT. 59, 9252 RADENCI, vložek:
700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
30. 5. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9417
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00227 z
dne 31. 1. 2000 pod št. vložka
1/00690/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TTP - LAGUNA, Podjetje za trgovino, transport in posredništvo Lendava d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: VLADIMIRJA NAZORJA 10,
9220 LENDAVA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji:
BUKOVEC
ANTON,
VLADIMIRJA NAZORJA 10, 9220 LENDAVA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 21. 5. 1990; IVANIČ ROBERT, EDVARDA KARDELJA 57, MURSKO SREDIŠČE, HRVAŠKA, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 21. 5. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9418
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00228 z
dne 31. 1. 2000 pod št. vložka
1/00691/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: FEGRA Podjetje za turizem,
transport, izobraževanje in ekonomsko
propagando Gornja Radgona d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: CESTA NA STADION 2, 9250
GORNJA RADGONA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji:
EMERŠIČ
MLADEN,
GRAJSKA 15, 9250 GORNJA RADGONA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
1. 8. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9419
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00229 z
dne 31. 1. 2000 pod št. vložka
1/00692/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MITEV, zunanja trgovina Murska Sobota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: NORŠINSKA ULICA 3, 9000
MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: COR MIRJANA, NASELJE
LJUDSKE PRAVICE 37, 9000 MURSKA
SOBOTA, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgo-
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varja, vstop: 30. 10. 1990; LOPERT ŠTEFAN, KLANGGASSE 3/1/4, WIEN, AVSTRIJA, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 15. 3. 1991; JOSEF AHORNER,
Ges.m.b.H., LAXENBURGER STRASSE
365, A-1232 WIEN, AVSTRIJA, vložek:
6.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
15. 3. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku sklepa
navedeno
gospodarsko
družbo.
DRUŽBENIKI: V priimku družbenice Cor
Mirjane je bila tuja črka z dodatno oznako
vpisana tako, da je bila dodatna oznaka izpuščena (9.a člen Pravilnika o načinu vodenja sodnega registra, Ur. list RS št. 18/94
in 3/97). 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9420
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00230 z
dne 31. 1. 2000 pod št. vložka
1/00694/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GRADBENA FINESA trgovsko,
turistično inuslužnostno podjetje Murska
Sobota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: NASELJE JOŽETA KERENČIČA 11, 9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji:
KRANJEC
LUDVIK,
NASELJE JOŽETA KERENČIČA 11, 9000
MURSKA SOBOTA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 5. 9. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9421
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00231 z
dne 31. 1. 2000 pod št. vložka
1/00701/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TEHNOECOS export - import
Murska Sobota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: KIDRIČEVA 5, 9000 MURSKA
SOBOTA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BELINGER FRANC, CESTA NA MARKOVEC 17, 6000 KOPER, ne
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odgovarja, vstop: 24. 9. 1990; CALIANNO
VITO, VIA MAREGLIA 6, MOTTOLA, ITALIJA, ne odgovarja, vstop: 24. 9. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9422
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00232 z
dne 31. 1. 2000 pod št. vložka
1/00706/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TAMIRA, trgovina na debelo in
drobno, uvoz-izvoz, storitve Lipovci
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: LIPOVCI 259, 9231 BELTINCI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TOPLAK ANTON, LIPOVCI
259, 9231 BELTINCI, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 25. 9. 1990; TOPLAK
REGINA ROJ. POZDEREC, LIPOVCI 259,
9231 BELTINCI, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 25. 9. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9423
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00233 z
dne 31. 1. 2000 pod št. vložka
1/00709/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ŠTAMPAR & KLOBASA, trgovina na debelo in drobno, Ljutomer d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: ZACHERLOVA 1, 9240 LJUTOMER
Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTAMPAR GABRIJEL,
ZACHERLOVA 1, 9240 LJUTOMER, vložek: 1.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
9. 8. 1990; KLOBASA STANISLAV, ORMOŠKA 49, 9240 LJUTOMER, vložek:
1.500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
9. 8. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9424
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00234 z
dne 31. 1. 2000 pod št. vložka
1/00711/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VIZING, podjetje za storitve,
svetovanje in trgovino Lendava d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: TOMŠIČEVA 1, 9220 LENDAVA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIDA JOŽE, TOMŠIČEVA
1, 9220 LENDAVA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 22. 10. 1990; VIDA
ZLATA, TOMŠIČEVA 1, 9220 LENDAVA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 10. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9425
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00235 z
dne 31. 1. 2000 pod št. vložka
1/00714/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ORPIS Zunanja in notranja trgovina Turnišče d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: ŠTEFANA KOVAČA 38, 9224
TURNIŠČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji:
KOCIPER
JOŽEF,
ODRANCI, GAJSKA 38, 9232 ČRENŠOVCI, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 26. 6. 1990; NOVIČ KLAVDIJ,
ŠTEFANA KOVAČA 38, 9224 TURNIŠČE,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 6. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-9426
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00236 z
dne 31. 1. 2000 pod št. vložka
1/00716/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ŽIŽEK, trgovsko podjetje Gornja Bistrica d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: GORNJA BISTRICA 117, 9232
ČRENŠOVCI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽIŽEK KAREL, SREDNJA
BISTRICA 55, 9232 ČRENŠOVCI, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
2. 8. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9427
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00244 z
dne 4. 2. 2000 pod št. vložka 1/01521/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DOMONKOŠ, Trgovsko, gostinsko in prevozniško podjetje Mačkovci
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: MAČKOVCI 43, 9202 MAČKOVCI
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOMONKOŠ DUŠAN,
MAČKOVCI 43, 9202 MAČKOVCI, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
9. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9428
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00245 z
dne 4. 2. 2000 pod št. vložka 1/01523/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: JANDL družba za opravljanje
poslov trgovine in storitev, Ljutomer,
d.o.o.

Št.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: ZACHERLOVA 18, 9240 LJUTOMER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JANDL JOŽE, ZACHERLOVA 18, 9240 LJUTOMER, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9429
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00246 z
dne 4. 2. 2000 pod št. vložka 1/01530/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: HŽM Podjetje za svetovanje in
trgovino ter zunanjo trgovino, Šulinci
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: ŠULINCI 21, 9203 PETROVCI
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HORVAT MARJANA, LENDAVSKA 17 A, 9000 MURSKA SOBOTA,
vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 1. 1992; ŽUNIČ BREDA, STANETA
ROZMANA 2, 9000 MURSKA SOBOTA,
vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9430
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00247 z
dne 4. 2. 2000 pod št. vložka 1/01534/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: METAL, podjetje za trgovino in
storitve, Veržej d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: NARCISNA UL. 18, 9241
VERŽEJ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MLINARIČ ŠTEFAN, NARCISNA UL. 18, 9243 VERŽEJ, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
24. 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 odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9431
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00248 z
dne 4. 2. 2000 pod št. vložka 1/01536/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: HALAS, trgovinsko in storitveno podjetje, Lukavci, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: LUKAVCI 7, 9242 KRIŽEVCI
PRI LJUTOMERU
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: HALAS MILAN, LUKAVCI 7,
9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 6. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9432
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00249 z
dne 4. 2. 2000 pod št. vložka 1/01542/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ODSEV, podjetje za izdelavo
vertikalne signalizacije in biro storitve,
Ljutomer d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: RAJH NADE 20 b, 9240 LJUTOMER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROŠKER FERDINAND,
RAJH NADE 20 B, 9220 LJUTOMER, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
7. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-9433
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00250 z
dne 4. 2. 2000 pod št. vložka 1/01554/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: HORTUS, Podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o., Ljutomer
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: R. PUŠENJAKA 8, 9240 LJUTOMER
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: K & K export-import d.o.o.,
CEBEJEVA 30, 5270 AJDOVŠČINA, vložek: 25.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
24. 8. 1992; FORMITAS agencija za marketing d.o.o., TITOVA 38, 1000 LJUBLJANA, vložek: 25.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 24. 8. 1992; KOR-PORT export-import d.o.o., M.SOBOTA, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 25.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 24. 8. 1992; TEHNOCEM zasebno podjetje za proizvodnjo,
zastopanje in storitve d.o.o., TITOVA 76,
1000 LJUBLJANA, vložek: 25.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 24. 8. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9434
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00251 z
dne 4. 2. 2000 pod št. vložka 1/01558/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: HOLIDAY, Turistično in avtobusno podjetje, Sp. Ščavnica d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: SP. ŠČAVNICA 62, 9250
GORNJA RADGONA
Osnovni kapital: 800.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTRAKL BRANKO, SPODNJA ŠČAVNICA 62, 9250 GORNJA RADGONA, vložek: 700.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 3. 1992; ROŠKAR ANTON, LASTOMERCI 25, 9250 GORNJA
RADGONA, vložek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-9435
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00252 z
dne 4. 2. 2000 pod št. vložka 1/01564/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ALVARO, Trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje, Filovci, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: FILOVCI 67 A, 9222 BOGOJINA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BERDEN ALOJZ, FILOVCI
67 A, 9222 BOGOJINA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 3. 1992; BERDEN ROMAN, FILOVCI 67 A, 9222 BOGOJINA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 9. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9436
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00253 z
dne 4. 2. 2000 pod št. vložka 1/01560/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TROMEJNIK Podjetje za svetovalni inženiring Dolič, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: DOLIČ 119, 9263 KUZMA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji:
NAVOTNIK
VIKTOR,
DOLIČ 119, 9263 KUZMA, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
9. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9437
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00254 z
dne 4. 2. 2000 pod št. vložka 1/01563/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MEZIODENS, podjetje za uvoz
in izvoz ter servisiranje medicinske opreme in aparatov, Černelavci d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: ČERNELAVCI, AVNOJSKA 82,
9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RADIĆ STJEPAN, ČERNELAVCI, AVNOJSKA 82, 9000 MURSKA
SOBOTA, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9438
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00255 z
dne 4. 2. 2000 pod št. vložka 1/01568/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: POM - AIR, Podjetje za letalske
prevoze in trgovino, Rakičan, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: RAKIČAN, JEZERA 2, 9000
MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽIŽEK DRAGO, LENDAVSKA 10, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
27. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9439
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00256 z
dne 4. 2. 2000 pod št. vložka 1/01569/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: B.M.M., podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino Lendava d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: HEROJA MOHORJA 8, 9220
LENDAVA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BUDIN BOJAN, HEROJA
MOHORJA 8, 9220 LENDAVA, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
2. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko 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 gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9440
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00257 z
dne 4. 2. 2000 pod št. vložka 1/01575/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PERO, podjetje za trgovino,
uvoz, izvoz, gostinstvo in turizem Mlajtinci, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: MLAJTINCI 22, 9221 MARTJANCI
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: GABOR PETER, MLAJTINCI 22, 9221 MARTJANCI, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
4. 9. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9441
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00258 z
dne 4. 2. 2000 pod št. vložka 1/01577/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PRO FORMA, gradbeništvo, trgovina in storitve Dobrovnik d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: DOBROVNIK 204/k, 9223
DOBROVNIK
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BERDEN MILAN, DOBROVNIK 204/K, 9223 DOBROVNIK, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 3. 1992; BERDEN ANA, DOBROVNIK
204/K, 9223 DOBROVNIK, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
22. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.

Št.

Sr-9442
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00259 z
dne 4. 2. 2000 pod št. vložka 1/01583/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PON podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve Murska Sobota,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: NASELJE PREKMURSKE BRIGADE 30, 9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PONGRAC SAMOEL,
NASELJE PREKMURSKE BRIGADE 30,
9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 3. 1992;
PONGRAC BRANKO, NASELJE PREKMURSKE BRIGADE 30, 9000 MURSKA
SOBOTA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9443
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00260 z
dne 4. 2. 2000 pod št. vložka 1/01590/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GOGA, proizvodno in trgovsko
podjetje Gornji Petrovci d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: GORNJI PETROVCI 38 A,
9203 PETROVCI
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KISILAK FRIDA, GORNJI
PETROVCI 38 A, 9203 GORNJI PETROVCI, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 31. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9444
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00261 z
dne 4. 2. 2000 pod št. vložka 1/01594/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
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Firma: KRAL - proizvodno storitveni
inženiring Murska Sobota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: JLA 5, 9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRPIČ LEON, JLA 5, 9000
MURSKA SOBOTA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 10. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9445
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00262 z
dne 4. 2. 2000 pod št. vložka 1/01599/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TAPIS podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve Gančani d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: GANČANI 122/A, 9231 BELTINCI
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRATNJEK JOŽE, GANČANI 122/A, 9231 BELTINCI, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
1. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9446
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00263 z
dne 7. 2. 2000 pod št. vložka 1/01603/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ŠKAPER, trgovina na veliko in
malo Vaneča, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: VANEČA 80, 9201 PUCONCI
Osnovni kapital: 120.043,50 Sit
Ustanovitelji:
ŠKAPER
HERMAN,
VANEČA 80, 9201 PUCONCI, vložek:
120.043,50 Sit, ne odgovarja, vstop:
8. 10. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko 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 gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9447
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00264 z
dne 7. 2. 2000 pod št. vložka 1/01608/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: HIDROMONT Podjetje za gradbeništvo, uvoz, izvoz, trgovino in inženiring Veržej d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: KOLODVORSKA 2, 9241
VERŽEJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FERENC JANEZ, KOLODVORSKA 2, 9241 VERŽEJ, vložek:
4.080,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
2. 4. 1992; JEZERNIK JOSIP, MIHOVLJAN, E.KARDELJA 16, ČAKOVEC, vložek:
1.960,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
2. 4. 1992; DOBRANIČ RUDOLF, ŠENKOVEC, M. BUKOVCA 11, ČAKOVEC, vložek: 1.960,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
2. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9448
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00265 z
dne 7. 2. 2000 pod št. vložka 1/01617/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ANEL - Podjetje za proizvodnjo, trgovino in svetovanje, Rakičan,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: RAKIČAN, LENDAVSKA 1,
9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIVAR ALOJZ, RAKIČAN,
LENDAVSKA UL. 1, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 8. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 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-9449
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00266 z
dne 7. 2. 2000 pod št. vložka 1/01625/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AGENT, Podjetje za varovanje
in storitve, Gornja Radgona d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PREŠERNOVA CESTA 22,
9250 GORNJA RADGONA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: STAROVASNIK VLADO,
PREŠERNOVA CESTA 22, 9250 GORNJA
RADGONA, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9450
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00267 z
dne 7. 2. 2000 pod št. vložka 1/01655/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: M.O.S. Podjetje za inženiring,
elektroniko in telekomunikacije Murska
Sobota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: KLAVNIŠKA 13, 9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČ JANEZ, KLAVNIŠKA 13, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
8. 4. 1992; KRANJEC EVGEN, LENDAVSKA 19 A, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
8. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9451
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00268 z

dne 7. 2. 2000 pod št. vložka 1/01662/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SREČA BUČEČOVCI Podjetje
za trgovino, uvoz, izvoz, gradbeništvo,
prevozništvo, vulkanizerstvo in mehanične dejavnosti d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: BUČEČOVCI 24, 9242
KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HANŽEKOVIČ SREČKO,
BUČEČOVCI 24, 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9452
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00269 z
dne 7. 2. 2000 pod št. vložka 1/01664/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KREFT, podjetje za trženje in
proizvodnjo, Krog d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: KROG, RAVENSKA 12, 9000
MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 144.664,00 Sit
Ustanovitelji: KREFT ANTON, KROG,
RAVENSKA 12, 9000 MURSKA SOBOTA,
vložek: 144.664,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9453
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00270 z
dne 7. 2. 2000 pod št. vložka 1/01666/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VRTINA, podjetje za gostinsko
dejavnost in trgovino Petišovci, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PETIŠOVCI, PETIŠOVSKA 47,
9220 LENDAVA
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Osnovni kapital: 121.335,00 Sit
Ustanovitelji: RIBARIČ ŠTEFAN, LENDAVSKE GORICE 429 D, 9220 LENDAVA,
vložek: 121.335,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 11. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9454
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00271 z
dne 7. 2. 2000 pod št. vložka 1/01674/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MDMS, Podjetje za proizvodnjo, trgovino in posredništvo Rakičan
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: RAKIČAN, PANONSKA 78/A,
9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 106.542,00 Sit
Ustanovitelji: ŽITEK MIRKO, RAKIČAN,
PANONSKA 78 A, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 106.542,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 11. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9455
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00272 z
dne 7. 2. 2000 pod št. vložka 1/01675/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AGROMA, Trgovsko podjetje,
Markovci, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: MARKOVCI 110, 9204 ŠALOVCI
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČRNKO MAJDA, MARKOVCI 110, 9204 ŠALOVCI, vložek:
50.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
6. 11. 1992; ČRNKO STANKO, MARKOVCI 110, 9204 ŠALOVCI, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 11. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 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 gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9456
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00273 z
dne 7. 2. 2000 pod št. vložka 1/01678/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VAR-STAN Podjetje za promet
z nepremičninami Lendava d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: INDUSTRIJSKA C. 4A, 9220
LENDAVA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: VARSTROJ Marketing in
servis varilne opreme Lendava d.o.o., LENDAVA,
9220
LENDAVA,
vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
27. 11. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9457
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00274 z
dne 7. 2. 2000 pod št. vložka 1/01679/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VAR-INN Podjetje za intelektualno in storitveno dejavnost Lendavske gorice d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: LENDAVSKE GORICE bš,
9220 LENDAVA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: VARSTROJ Marketing in
servis varilne opreme Lendava d.o.o., LENDAVA,
9220
LENDAVA,
vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
27. 11. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-9458
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00275 z
dne 7. 2. 2000 pod št. vložka 1/01711/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ALARM E.G. - podjetje za trženje, vgradnjo in servis alarmnih naprav,
Murska Sobota, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: KAJUHOVA 5, 9000 MURSKA
SOBOTA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BARAT ANDREJ, KAJUHOVA 5, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek:
50.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
17. 12. 1992; HORVAT TOMAŽ, STANETA ROZMANA 4, 9000 MURSKA SOBOTA,
vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 12. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9459
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00276 z
dne 7. 2. 2000 pod št. vložka 1/01713/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TOMKA, trgovina na veliko in
malo, Lendavske gorice d.o.o. TOMKA,
Kis-es Nagykereskedelem, Lendvahegy,
k.f.t.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: LENDAVSKE GORICE 436,
9220 LENDAVA
Osnovni kapital: 23.142,50 Sit
Ustanovitelji: TOMKA MIKLOS, PARTIZANSKA 16, 9220 LENDAVA, vložek:
23.142,50 Sit, ne
odgovarja, vstop:
9. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9460
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 1999/01336 z
dne 30. 12. 1999 pod št. vložka
1/00239/00 vpisalo v sodni register tega
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sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MIKROKOZMOS, Podjetje za
razvoj, Ljutomer d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: ORMOŠKA C. 22, 9240 LJUTOMER
Osnovni kapital: 551.429,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9461
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 1999/01337 z
dne 30. 12. 1999 pod št. vložka
1/00254/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: RABA, podjetje za visoke gradnje in trgovino za gradbeni material Vidonci d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: VIDONCI B.ŠT., 9264 GRAD
Osnovni kapital: 11.220,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9462
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 1999/01338 z
dne 30. 12. 1999 pod št. vložka
1/00260/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5292506
Firma: BIM, proizvodnja, notranja in
zunanja trgovina, turizem špediterstvo
in transport Murska Sobota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: LENDAVSKA 29 B, 9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske 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-9463
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 1999/01339 z
dne 30. 12. 1999 pod št. vložka
1/00263/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TRGO-MONT, Podjetje za trgovino in montažo gradbenih materialov,
Gor. Radgona d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: CESTA NA STADION, 9250
GORNJA RADGONA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9795
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00297 z
dne 21. 2. 2000 pod št. vložka
1/00664/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5413591
Firma: B & B, Proizvodno, storitveno
in trgovsko podjetje, Murska Sobota
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: MIKLOŠ KUZMIČA 25, 9000
MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BELOGLAVEC MIRAN,
MIKLOŠ KUZMIČA 25, 9000 MURSKA
SOBOTA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 12. 1989; BENKO ZDENKA, MIKLOŠ KUZMIČA 25, 9000 MURSKA
SOBOTA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9798
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00298 z
dne 21. 2. 2000 pod št. vložka
1/00719/00 vpisalo v sodni register tega

sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MELONA - proizvodno, predelovalno intrgovsko podjetje M. Sobosta
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: LENDAVSKA B.Š., 9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZEČEVIČ BORIS, LENDAVSKA B.Š., 9000 MURSKA SOBOTA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 6. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9801
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00299 z
dne 21. 2. 2000 pod št. vložka
1/00723/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5500141
Firma: ANDA CONSULTING Podjetje
za trgovino in ekonomski inženiring,
Stročja vas d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: STROČJA VAS 2/B, 9240 LJUTOMER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BARAČ BORIS, CANKARJEVA UL.39, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 2. 1991; HOLCMAN MIRAN, VRAZOVA UL. 2, 2270 ORMOŽ, vložek: 500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 2. 1991; KUHAR SMILJAN, STROČJA VAS 2/B, 9240
LJUTOMER, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 2. 1991; KRALJ MARJAN,
PRESIKA 8/A, 9240 LJUTOMER, vložek:
500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
25. 2. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9804
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00300 z
dne 21. 2. 2000 pod št. vložka
1/00725/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
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Firma: FINIMPEX, Podjetje za izvajanje zaključnih del v gradbeništv in trgovino z gradbenimi stroji in materiali, Noršinci, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: NORŠINCI 13, 9240 LJUTOMER
Osnovni kapital: 35.000,00 Sit
Ustanovitelji: KELC MAJDA, NORŠINCI
13, 9240 LJUTOMER, vložek: 35.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 10. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9808
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00301 z
dne 21. 2. 2000 pod št. vložka
1/00726/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: IGS, inženiring in storitve Čentiba d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: ČENTIBA ŠT. 467, 9220 LENDAVA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GAL ROBERT, ČENTIBA
467, 9220 LENDAVA, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 11. 1990;
GAL RUDOLF, TOMŠIČEVA 5, 9220 LENDAVA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 26. 11. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9811
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00302 z
dne 21. 2. 2000 pod št. vložka
1/00728/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SIGMA Storitveno, proizvodno
in trgovsko podjetje Murska Sobota,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: CANKARJEVA 41, 9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KEREC MARIO, CANKARJEVA 41, 9000 MURSKA SOBOTA, vlo-

Št.

žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 10. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9814
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00303 z
dne 21. 2. 2000 pod št. vložka
1/00729/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PROTEKT Marketing, inženiring, projektiva, proizvodnja kovinskih in
tekstilnih izdelkov, servis, montaža, trgovina, Radenci d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: MLADINSKA UL. 10, 9252
RADENCI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SEČKO ANTON, MLADINSKA 10, 9252 RADENCI, vložek: 1.500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 1. 1990;
SEČKO ROBERT, MLADINSKA 10, 9252
RADENCI, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9817
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00304 z
dne 21. 2. 2000 pod št. vložka
1/00730/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5938350
Firma: CEGMITA- Podj.cementnine,
gradnje, montaža in mizar., inženi- ring
in gostinstvo, trgovina in transport, avtomeha- nika in popr.gradbene mehanizacije, Žepovci d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: ŽEPOVCI 60, 9253 APAČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PERKO IVAN, LASTOMERCI 13/A, 9250 GORNJA RADGONA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
2. 2. 1990; PERKO MARIJA, LASTOMERCI 13/A, 9250 GORNJA RADGONA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
2. 2. 1990.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9820
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00305 z
dne 21. 2. 2000 pod št. vložka
1/00731/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MERTIK, Proizvodno in trgovsko podjetje Beltinci, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: KMEČKA 28, 9231 BELTINCI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MERTIK IVAN, KMEČKA
28, 9231 BELTINCI, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 1. 8. 1990; MERTIK
MILENA, KMEČKA 28, 9231 BELTINCI,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
1. 8. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9823
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00306 z
dne 21. 2. 2000 pod št. vložka
1/00732/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TINPOL, trgovina na debelo in
drobno, posredovanje, ingeniring Hotiza d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: HOTIZA 196, 9220 LENDAVA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽIŽEK MARIJA, HOTIZA
196, 9220 LENDAVA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 9. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-9826
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00307 z
dne 21. 2. 2000 pod št. vložka
1/00733/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GLOBUS, trgovina, d.o.o., Petišovci
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PETIŠOVCI, PETIŠOVSKA
C. 48, 9220 LENDAVA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STRASSER HANS PETER,
OBERGLAN 71, A 9560 FELDKIRCHEN,
AVSTRIJA, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 10. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9829
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00308 z
dne 21. 2. 2000 pod št. vložka
1/00734/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: FRIBO, Podjetje za trgovsko,
storitveno in turistično dejavnost, Murska Sobota, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: MLADINSKA 9, 9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FRIDRIH BOŽO, MLADINSKA 9, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
10. 8. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9832
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00309 z
dne 21. 2. 2000 pod št. vložka
1/00735/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PRIMA, podjetje za zunanjo trgovino in zastopstva Murska Sobota
d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: MATIJE GUBCA 30, 9000
MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROGAČ RAJKO, MATIJE
GUBCA 30, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 11. 1990; AMBRUŽ BERNARDA, MATIJE GUBCA 30, 9000 MURSKA SOBOTA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 11. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9835
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00310 z
dne 21. 2. 2000 pod št. vložka
1/00738/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MISTYLE export - import Trimlini, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: TRIMLINI 54, 9220 LENDAVA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIHOLIČ PAVEL, TRIMLINI
54, 9220 LENDAVA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 11. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9838
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00311 z
dne 21. 2. 2000 pod št. vložka
1/00739/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SVIT, Proizvodno, trgovinsko
in storitveno podjetje, Murska Sobota,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: FINŽGARJEVA 11, 9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 3.960,00 Sit
Ustanovitelji:
ŠKRABAN
IRENA,
FINŽGARJEVA 11, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 1.980,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 25. 6. 1990; ŠKRABAN ŠTEFAN,
FINŽGARJEVA 11, 9000 MURSKA SO-

BOTA, vložek: 1.980,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 25. 6. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9841
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00312 z
dne 21. 2. 2000 pod št. vložka
1/00741/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5439507
Firma: MICROLINE, Podjetje za računalništvo, proizvodnjo, storitve in trgovino, Podgrad d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PODGRAD 19, 9250 GORNJA
RADGONA
Osnovni kapital: 2.200,00 Sit
Ustanovitelji:
KOVAČIČ
MITJA,
PODGRAD 19, 9250 GORNJA RADGONA,
vložek: 1.100,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
8. 8. 1990; KOVAČIČ VIKTOR, PODGRAD
19, 9250 GORNJA RADGONA, vložek:
1.100,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
8. 8. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9844
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00313 z
dne 21. 2. 2000 pod št. vložka
1/00745/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AMFORA, podjetje za trgovsko,
gostinsko-turistično, storitveno in proizvodno dejavnost, Murska Sobota,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PARTIZANSKA 1, 9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRANJEC JOŽEF, MARTJANCI 28, 9221 MARTJANCI, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
6. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko 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 gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9847
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00314 z
dne 21. 2. 2000 pod št. vložka
1/00746/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: G & G Podjetje za proizvodnjo,
zastopanje, svetovanje in trgovino Murska Sobota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: IVANA REGENTA 35, 9000
MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GORNJEC GORAZD, IVANA REGENTA 35, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 7. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9850
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00315 z
dne 21. 2. 2000 pod št. vložka
1/00747/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: POLYPLAST - eksport - import,
transport, špedicija d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: MIKLOŠ KUZMIČA 30, 9000
MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ACS JOZSEF, ANGYALFOLD, TUTAJ UT. 1/G, BUDAPEST,
MADŽARSKA, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 9. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-9853
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00316 z
dne 21. 2. 2000 pod št. vložka
1/00748/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5441765
Firma: ANA KOLARIČ Trgovsko podjetje Dolnja Bistrica d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: DOLNJA BISTRICA 72 A, 9232
ČRENŠOVCI
Osnovni kapital: 350.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOLARIČ ANA, DOLNJA
BISTRICA 10 A, 9232 ČRENŠOVCI, vložek: 350.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
9. 11. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9857
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00317 z
dne 21. 2. 2000 pod št. vložka
1/00750/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KLASJE podjetje za proizvodnjo in pridelovanje hrane, trgovino in zunanjo trgovino, Kokoriči, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: KOKORIČI ŠT. 5A, 9242
KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HERIC DANIEL, KOKORIČI
65 A, 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU,
vložek: 1.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 10. 1990; HERIC ALOJZ, PETER
RUSTERSTRASSE 2, BONN, NEMČIJA,
vložek: 400,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 10. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9861
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00318 z
dne 21. 2. 2000 pod št. vložka
1/00751/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
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Firma: ARIADNA, export-import in posredništvo, Cankova, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: CANKOVA 45 A, 9261 CANKOVA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOKL ROBERT, CANKOVA 45 A, 9261 CANKOVA, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
5. 7. 1990; DOKL MIROSLAV, CANKOVA
45 A, 9261 CANKOVA, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 7. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9864
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00319 z
dne 21. 2. 2000 pod št. vložka
1/00752/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5441579
Firma: BO & GO, Podjetje za proizvodnjo, trgovino in zastopstvo, Hotiza d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: HOTIZA 158, 9220 LENDAVA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KEPE LADISLAV, GABERJE 114/D, 9220 GABERJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
30. 3. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9867
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00320 z
dne 21. 2. 2000 pod št. vložka
1/00756/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BRANSBERGER, Storitveno, trgovinsko in gostinsko podjetje, Murska
Sobota, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: TRSTENJAKOVA 28, 9000
MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 20.410,00 Sit
Ustanovitelji: BRANSBERGER ERNEST,
TRSTENJAKOVA 28, 9000 MURSKA SO-
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BOTA, vložek: 10.205,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 7. 1990; BRANSBERGER
BREDA, ČERNELAVCI, AVNOJSKA 79,
9000
MURSKA
SOBOTA,
vložek:
10.205,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
10. 7. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9870
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00321 z
dne 21. 2. 2000 pod št. vložka
1/00759/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: 3 T, trgovina, turizem, transport Murska Sobota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: CANKARJEVO NASELJE 23,
9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROS JANEZ, CANKARJEVO NASELJE 23, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 26. 11. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9873
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00322 z
dne 21. 2. 2000 pod št. vložka
1/00779/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KOLO prevozno podjetje, M.
Sobota, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: TITOVA 16, 9000 MURSKA
SOBOTA
Osnovni kapital: 82.562,90 Sit
Ustanovitelji: SAPAČ EVGEN, TITOVA
16, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek:
82.562,90 Sit, ne
odgovarja, vstop:
17. 9. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
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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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9876
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00323 z
dne 21. 2. 2000 pod št. vložka
1/00788/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5454301
Firma: PIGMA, Transportno, trgovinsko in storitveno podjetje, Gornja Radgona, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: UL.MARIJE ROŽMAN 9, 9250
GORNJA RADGONA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji:
IVANJŠIČ
JOŽE,
UL.MARIJE ROŽMAN 9, 9250 GORNJA
RADGONA, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 10. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9879
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00324 z
dne 21. 2. 2000 pod št. vložka
1/00794/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: WELL TRADE, Podjetje za zastopanje in trgovino, Ljutomer d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: JURČIČEVA 12, 9240 LJUTOMER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JURŠA ANTON ML., JURČIČEVA 12, 9240 LJUTOMER, vložek:
1.100,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
15. 8. 1990; JURŠA ANTON ST., SOBOŠKA 10, 9240 LJUTOMER, vložek: 300,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 8. 1990; JURŠA MARIJA, SOBOŠKA 10, 9240 LJUTOMER, vložek: 300,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 15. 8. 1990; KRANJC KRISTINA,
JURČIČEVA 12, 9240 LJUTOMER, vložek:
300,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
15. 8. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 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-9882
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00325 z
dne 21. 2. 2000 pod št. vložka
1/00797/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: FOTO JUHNOV - storitveno in
trgovsko podjetje Grad d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: GRAD 178/A, 9264 GRAD
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JUHNOV NATALIJA, GRD
178/A, 9264 GRAD, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 10. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9884
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00326 z
dne 21. 2. 2000 pod št. vložka
1/00799/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BRANKA, Servisno podjetje,
Veščica, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: VEŠČICA 1, 9000 MURSKA
SOBOTA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: OUČEK JOŽEF, RANKOVCI 1, 9251 TIŠINA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 12. 7. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9886
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00327 z
dne 21. 2. 2000 pod št. vložka
1/00800/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: IMPO Podjetje za strojni inženiring in trgovino Podgradje d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PODGRADJE 27, 9240 LJUTOMER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji:
BOGDAN
OTON,
PODGRADJE 27, 9240 LJUTOMER, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9888
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00328 z
dne 21. 2. 2000 pod št. vložka
1/00803/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ŠINKO Podjetje za krovstvo,
kleparstvo in montažo strelovodov, trgovino in uvoz ter izvoz, Skakovci d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: SKAKOVCI ŠT. 37, 9261 CANKOVA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠINKO LUDVIK, SKAKOVCI ŠT. 37, 9261 CANKOVA, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
10. 10. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9890
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00329 z
dne 21. 2. 2000 pod št. vložka
1/00804/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TKALEC, Podjetje za trgovske
in storitvene dejavnosti export - import,
Ljutomer d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: JERUZALEMSKA 13, 9240
LJUTOMER
Osnovni kapital: 2.083,60 Sit
Ustanovitelji: TKALEC FRANC, JERUZALEMSKA 13, 9240 LJUTOMER, vložek:
2.083,60 Sit, ne
odgovarja, vstop:
20. 9. 1990.

Št.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9892
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00330 z
dne 21. 2. 2000 pod št. vložka
1/00806/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: FIŠER podjetje za inženiring,
svetovanje, proizvodnjo, trgovino, zunan. trgovino in ostalo dejavnost M. Sobota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: ST. ROZMANA 12, 9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji:
FIŠER
LJUBOMIR,
M.SOBOTA, ST. ROZMANA 12, 9000
MURSKA SOBOTA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 11. 1. 1990; FIŠER
BOJAN, M. SOBOTA, ST. ROZMANA 12,
9000
MURSKA
SOBOTA,
vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
11. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9895
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00331 z
dne 21. 2. 2000 pod št. vložka
1/00811/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: POTEPUH turistične in agencijske storitve Ljutomer d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: ANTE TRSTENJAKA 12, 9240
LJUTOMER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HRGA BRANKO, ANTE
TRSTENJAKA 12, 9240 LJUTOMER, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
5. 12. 1990; HRGA DARJA, ANTE
TRSTENJAKA 12, 9240 LJUTOMER, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
5. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko 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 gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

NOVA GORICA
Sr-9903
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI
je s sklepom Srg št. 2000/00375 z dne
15. 2. 2000 pod št. vložka 1/01579/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LEXO Trgovina in storitve d.o.o.
Nova Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Pod gričem 46, 5000 NOVA
GORICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VALENČIČ IRENA, POD
GRIČEM 46, 5000 NOVA GORICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
18. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9904
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI
je s sklepom Srg št. 2000/00376 z dne
14. 2. 2000 pod št. vložka 1/02079/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: C.A.T. Podjetje za računalniški
inženiring p.o. Tolmin
Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Volče 84, 5220 TOLMIN
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VRABL MIRAN, VOLČE 84,
5220 TOLMIN, vložek: 2.000,00 Sit, ostalo, vstop: 10. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-9905
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI
je s sklepom Srg št. 2000/00377 z dne
14. 2. 2000 pod št. vložka 1/01585/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: EST Zastopstvo, proizvodnja,
storitve in trgovina Cankarjeva 82, Nova Gorica, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cankarjeva 82, 5000 NOVA
GORICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRONKAR MARJAN, CANKARJEVA 82, 5000 NOVA GORICA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
11. 1. 1990; TRONKAR IRMA, CANKARJEVA 82, 5000 NOVA GORICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
11. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9906
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI
je s sklepom Srg št. 2000/00378 z dne
14. 2. 2000 pod št. vložka 1/01588/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: RESA Družba za storitve in trgovino d.o.o. Ajdovščina
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Žapuže 114, 5270 AJDOVŠČINA
Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji:
LOZAR
SAMUELA,
ŽAPUŽE 114, 5270 AJDOVŠČINA, vložek:
3.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
16. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9907
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI
je s sklepom Srg št. 2000/00379 z dne
14. 2. 2000 pod št. vložka 1/01592/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
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o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LEMA Prevozno trgovsko podjetje d.o.o. Rada Simonitija 2, Nova Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Rada Simonitija 2, 5000
NOVA GORICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEBAN MARJAN, RADA
SIMONITIJA 2, 5000 NOVA GORICA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 12. 1989; LEBAN LEONORA, RADA
SIMONITIJA 2, 5000 NOVA GORICA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9908
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI
je s sklepom Srg št. 2000/00380 z dne
14. 2. 2000 pod št. vložka 1/01598/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: EVENTUS TURIZEM d.o.o. Idrija, Staneta Rozmana 19a
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Staneta Rozmana 19a, 5280
IDRIJA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: EVENTUS HOLDING
D.O.O., Staneta Rozmana 19a, 5280 IDRIJA, vložek: 800,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 12. 1990; FERJANČIČ BORIS, B.
DEDEJIČA 3, 5280 IDRIJA, vložek: 300,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 12. 1990;
BONČINA LUDVIK, PREŠERNOVA 14,
5280 IDRIJA, vložek: 600,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 12. 1990; FERJANČIČ
MIHAEL, VOJKSARSKA 16, 5280 IDRIJA,
vložek: 300,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9909
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI
je s sklepom Srg št. 2000/00381 z dne

14. 2. 2000 pod št. vložka 1/01599/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: EVENTUS Elektronika d.o.o.
Idrija, Staneta Rozmana 19a
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Staneta Rozmana 19 a, 5280
IDRIJA
Osnovni kapital: 13.835,00 Sit
Ustanovitelji: EVENTUS HOLDING
D.O.O., STANETA ROZMANA 19A, 5280
IDRIJA, vložek: 13.835,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9911
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI
je s sklepom Srg št. 2000/00382 z dne
14. 2. 2000 pod št. vložka 1/01623/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DORA d.o.o., Dobrovo, Etnološko raziskovanje in publiciranje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Goriška cesta 13, 5212 DOBROVO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SIRK TATJANA, GORIŠKA
CESTA 13, 5212 DOBROVO, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
28. 1. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9913
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI
je s sklepom Srg št. 2000/00383 z dne
14. 2. 2000 pod št. vložka 1/01601/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TELEKOM Atenski sistemi, Nova Gorica d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Trubarjeva 16, 5000 NOVA
GORICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SIMČIČ ZVONKO, TRUBARJEVA 16, 5000 NOVA GORICA, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
4. 3. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.

Št.

POLŽEVA 42, 5270 AJDOVŠČINA, vložek:
700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
18. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9915
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI
je s sklepom Srg št. 2000/00384 z dne
14. 2. 2000 pod št. vložka 1/01608/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: CONSUL WEST Podjetje za trgovino in storitve d.o.o. Spodnja Idrija
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Spodnja Idrija 164, 5281
SPODNJA IDRIJA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOKALJ STANISLAV,
SPODNJA IDRIJA 164, 5281 SPODNJA
IDRIJA, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9917
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI
je s sklepom Srg št. 2000/00386 z dne
14. 2. 2000 pod št. vložka 1/01631/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KRIMOBI Uvoz-izvoz, d.o.o. Nova Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kidričeva 7, 5000 NOVA GORICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CRISTALE ANADIE, VIA
ZORUTTI 33, ITALIA, CAPRIVA DEL FRIULI, vložek: 1.160,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 20. 12. 1990; MORATTO JOLANDA, VIA JULIJA 9, FAVARO VENETO, ITALIA, vložek: 680,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 12. 1990; BLAGONJA NADA,
ŽIGONI 31, 5292 RENČE, vložek: 160,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9916
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI
je s sklepom Srg št. 2000/00385 z dne
14. 2. 2000 pod št. vložka 1/01621/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: 3K Podjetje za inženiring, svetovanje in proizvodnjo d.o.o. Lokavec
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Lokavec 67, 5270 AJDOVŠČINA
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČ VINKO, LOKAVEC
67, 5270 AJDOVŠČINA, vložek: 700,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 1. 1990; KOVAČ BORIS, LOKAVEC 67, 5270 AJDOVŠČINA, vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 1. 1990; KOVAČ BOJAN,

Sr-9918
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI
je s sklepom Srg št. 2000/00387 z dne
14. 2. 2000 pod št. vložka 1/01638/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: NITA Družba za šivanje in trgovino Ajdovščina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: IX. Korpusa 26, 5270 AJDOVŠČINA
Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRECELJ ANITA, IX. KORPUSA 26, 5270 AJDOVŠČINA, vložek:
3.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
22. 2. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
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gistrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9919
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI
je s sklepom Srg št. 2000/00388 z dne
14. 2. 2000 pod št. vložka 1/01642/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AB Inženiring, svetovanje,
d.o.o., Podsabotin
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Podsabotin 42, 5211 KOJSKO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BIZJAK BORIS, PODSABOTIN 42, 5211 KOJSKO, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 8. 1990; KOTAR JOŽEF, CANKARJEVA 11, 5000
NOVA GORICA, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 18. 4. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9920
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI
je s sklepom Srg št. 2000/00389 z dne
14. 2. 2000 pod št. vložka 1/01646/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: JUL-ALP Turistično podjetje,
Bovec d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Čezsoča 76, 5230 BOVEC
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTRUCELJ ZLATKO, LERMANOVA 31, ZAGREB, vložek: 1.100,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 1. 1991;
ŠTRUCELJ VIKTORIJA, LERMANOVA 31,
ZAGREB, vložek: 900,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 1. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
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Sr-9921
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI
je s sklepom Srg št. 2000/00390 z dne
14. 2. 2000 pod št. vložka 1/01652/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SAMO IN TINA d.o.o. trgovina
in storitve Ajdovščina
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šibeniška 1/a, 5270 AJDOVŠČINA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRATINA SAMO, ŠIBENIŠKA 1/A, 5270 AJDOVŠČINA, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
5. 3. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9922
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI
je s sklepom Srg št. 2000/00391 z dne
14. 2. 2000 pod št. vložka 1/01656/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BOMAS Proizvodnja, trgovina,
storitve, uvoz in izvoz Ajdovščina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Idrijska 24 a, 5270 AJDOVŠČINA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEMUT BOGDAN, IDRIJSKA 24 A, 5270 AJDOVŠČINA, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
21. 12. 1990; LEMUT MATJAŽ, IDRIJSKA
24 A, 5270 AJDOVŠČINA, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
21. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9923
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI
je s sklepom Srg št. 2000/00392 z dne
14. 2. 2000 pod št. vložka 1/01658/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
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o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MURSA-GORICA Trgovsko podjetje d.o.o. Nova Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ul. 25. maja 17/a, 5000 NOVA
GORIC
Osnovni kapital: 392.000,00 Sit
Ustanovitelji: MURSA-EXPORT produzeće za medjunarodnu u unutranju trgovinu
p.o., Ul. Braće Radića br. 19, OSIJEK, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
5. 3. 1991; MARTINUČ KONRAD, LEDINE
2, 5230 BOVEC, vložek: 64.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 29. 10. 1991; HAJEK
ZLATKO, SJENJAK 32, OSIJEK, vložek:
64.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
29. 10. 1991; MALBAŠA IVAN, UL. AVUGUSTA ŠENOE 4, OSIJEK, vložek:
64.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
29. 10. 1991; NIKOLAŠEVIĆ VINKO, UL.
IVANKE MUAČEVIĆ 5, OSIJEK, vložek:
64.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
29. 10. 1991; ČERNIC ANAMARIJA,
UL. 25. MAJA 84, 5000 NOVA GORICA,
vložek: 64.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 10. 1991; KEKANOVIĆ OBRAD,
GORIČKA 3, OSIJEK, vložek: 64.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 10. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9925
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI
je s sklepom Srg št. 2000/00393 z dne
14. 2. 2000 pod št. vložka 1/01662/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ASTA d.o.o. avtoprevoz, storitve, trgovina Ajdovščina
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šibeniška 15, 5270 AJDOVŠČINA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GROF SILVIJ, ŠIBENIŠKA
15, 5270 AJDOVŠČINA, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 2. 1991;
POŽENEL ZVONE, GODOVIČ 34, 5280
IDRIJA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 2. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9927
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI
je s sklepom Srg št. 2000/00394 z dne
14. 2. 2000 pod št. vložka 1/01666/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PEŠIČ Proizvodnja betonskih
izdelkov d.o.o. Spodnja Idrija
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ledinske Krnice 9, 5281
SPODNJA IDRIJA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEŠIČ MARKO, LEDINSKE
KRNICE 9, 5281 SPODNJA IDRIJA, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
11. 4. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9929
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI
je s sklepom Srg št. 2000/00395 z dne
14. 2. 2000 pod št. vložka 1/01668/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: POKLON Prostočasne dejavnosti d.o.o. Sp. Idrija
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Spodnja Idrija 38, 5281
SPODNJA IDRIJA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAKONJŠEK DANIJEL,
SPODNJA IDRIJA 38, 5281 SPODNJA IDRIJA, vložek: 7.200,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 10. 4. 1991; ŠINKOVEC LENART
MLD., SPODNJA IDRIJA 38, 5281 SPODNJA IDRIJA, vložek: 800,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 4. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
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NOVO MESTO
Sr-8871
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00010 z
dne 6. 1. 2000 pod št. vložka 1/02351/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: JURE & MARKO proizvodno, trgovsko uvozno-izvozno podjetje Šentjernej d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Staro Sejmišče 32, 8310
ŠENTJERNEJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠANTL MARJAN, Staro Sejmišče 32, 8310 ŠENTJERNEJ, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
30. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8872
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00011 z
dne 6. 1. 2000 pod št. vložka 1/02353/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5737036
Firma: GORNIK export-import, trgovina in storitve Šentjernej d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dol. Stara vas 11, 8310
ŠENTJERNEJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GORNIK MILAN, Dol. Stara vas 11, 8310 ŠENTJERNEJ, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
5. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8873
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00012 z
dne 6. 1. 2000 pod št. vložka 1/02354/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Št.

Firma: IZVIR eksport-import Novo mesto d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vidmarjeva 38, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BUTARA JANEZ, Vidmarjeva ul. 38, 8000 NOVO MESTO, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
6. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8874
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00013 z
dne 6. 1. 2000 pod št. vložka 1/02356/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: M A K podjetje za avtoprevozne storitve, trgovino, cvetličarstvo in turizem d.o.o. Šentjernej
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: G. Brezovica 14, 8310
ŠENTJERNEJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VENE STANISLAV, G. Brezovica 14, 8310 ŠENTJERNEJ, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
30. 3. 1992; VENE JOŽICA, G. Brezovica
14, 8310 ŠENTJERNEJ, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8875
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00014 z
dne 6. 1. 2000 pod št. vložka 1/02372/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5643643
Firma: FLOWER POWER gostinsko, trgovsko in uvozno-izvozno podjetje Novo
mesto d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Nad mlini 41, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
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Ustanovitelji: ČOP ALEKSANDER, Nad
mlini 41, 8000 NOVO MESTO, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
4. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8876
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00015 z
dne 6. 1. 2000 pod št. vložka 1/02381/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: T R I K avtoličarstvo in avtokleparstvo Brstovec d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Brstovec 8, 8333 SEMIČ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOVINA SILVESTER, Brstovec št. 8, 8333 SEMIČ, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
1. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8877
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00016 z
dne 6. 1. 2000 pod št. vložka 1/02384/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5640130
Firma: MABO proizvodno, storitveno
in trgovsko podjetje Novo mesto d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Lobetova 12, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOGOLIN MARJAN, Lobetova 12, 8000 NOVO MESTO, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
30. 3. 1992.
Sr-8878
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00017 z
dne 6. 1. 2000 pod št. vložka 1/02387/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
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Matična številka: 5625742
Firma: DTS Trgovina, uvoz-izvoz in storitve Šentjernej d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Novomeška cesta 26, 8310
ŠENTJERNEJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRATAR DAMJAN, Novomeška cesta 26, 8310 ŠENTJERNEJ, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
5. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8879
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00018 z
dne 6. 1. 2000 pod št. vložka 1/02391/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5611954
Firma: FIS podjetje za finančno računovodske storitve in svetovanja Novo
mesto d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Črmošnjice pri Stopičah 12 a,
8000 NOVO MESTO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MEDIC JANEZ, Črmošnjice pri Stopičah 12 a, 8000 NOVO MESTO,
vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8880
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00019 z
dne 6. 1. 2000 pod št. vložka 1/02397/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TIPING Trgovina, transport in
predelava Škocjan d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Hudenje 1 a, 8275 ŠKOCJAN
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIKLIČ STANE, Hudenje 1
a, 8275 ŠKOCJAN, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 2. 4. 1992.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8881
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00020 z
dne 6. 1. 2000 pod št. vložka 1/02404/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ELTU trgovina, gostinstvo, turizem Novo mesto d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Paderšičeva 26, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MEDLE FRANCI, Paderšičeva 26, 8000 NOVO MESTO, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
6. 4. 1992; MEDLE PETER, Paderšičeva
26, 8000 NOVO MESTO, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8882
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00021 z
dne 6. 1. 2000 pod št. vložka 1/02416/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5624223
Firma: PARMA Gostinstvo, turizem in
storitve Novo mesto d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šegova 18, 8000 NOVO MESTO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: IVANČIČ RUDI, Šegova 18,
8000 NOVO MESTO, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 31. 3. 1992; IVANČIČ
CVETKA, Šegova 18, 8000 NOVO MESTO, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 31. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8883
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00022 z
dne 6. 1. 2000 pod št. vložka 1/02424/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: J O C gradbeništvo in druge
storitve d.o.o. Vrbovec
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vrbovec 1, 8211 DOBRNIČ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIRTIČ JOŽE, Vrbovec 1,
8211 DOBRNIČ, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 7. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8884
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00023 z
dne 6. 1. 2000 pod št. vložka 1/02425/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5608694
Firma: COPT proizvodnja in trgovina
d.o.o. Knežja vas 23
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Knežja vas 23, 8211 DOBRNIČ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PROSENIK JANEZ, Paradiž 4, 8210 TREBNJE, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 2. 1992;
GAŠPERŠIČ ANTON, Pekel 1, 8210 TREBNJE, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 15. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8885
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00024 z
dne 6. 1. 2000 pod št. vložka 1/02439/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5635608
Firma: GALLUS izdelava osebne in gasilne zaščitne opreme, trgovina in storitve Šentjernej d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Novomeška cesta 17, 8310
ŠENTJERNEJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SELAK MARJAN, Novomeška cesta 17, 8310 ŠENTJERNEJ, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
5. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8886
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00025 z
dne 6. 1. 2000 pod št. vložka 1/02442/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5639905
Firma: VILA trgovina, gradbeništvo in
storitve d.o.o. Novo mesto
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: V brezov log 49, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 101.000,00 Sit
Ustanovitelji: JANC LADISLAV, V brezov
log 49, 8000 NOVO MESTO, vložek:
101.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 5. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8887
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00026 z
dne 6. 1. 2000 pod št. vložka 1/02447/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: JMVG Podjetje za servis elektromotorjev in osebne storitve Veliki Gaber d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Mali Gaber 23, 8213 VELIKI
GABER

Št.

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VERBIČ JOŽE, Mali Gaber
23, 8213 VELIKI GABER, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8888
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00027 z
dne 6. 1. 2000 pod št. vložka 1/02448/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5676410
Firma: UNIJA Proizvodnja in trgovina
d.o.o. Trebnje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cesta Gubčeve brigade 5,
8210 TREBNJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRABNAR VIDA, Cesta
Gubčeve brigade 5, 8210 TREBNJE, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 1. 1992; UDOVIČ VILJEM, Cesta Gubčeve brigade 5, 8210 TREBNJE, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
14. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8889
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00028 z
dne 6. 1. 2000 pod št. vložka 1/02450/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GERBERA Projektiranje, inženiring, proizvodnja, trgovina Črnomelj
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Partizanska pot 9a, 8340 ČRNOMELJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TAJNER SLAVICA, Partizanska pot 9a, 8340 ČRNOMELJ, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
1. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko 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 gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8890
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00029 z
dne 6. 1. 2000 pod št. vložka 1/02451/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KREACIJA izobraževanje d.o.o.
Novo mesto
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Mestne njive 4, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠETINA-KLADNIK MARJANA, Mestne njive 4, 8000 NOVO MESTO,
vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
27. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8891
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00030 z
dne 6. 1. 2000 pod št. vložka 1/02454/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5628903
Firma: DINA trgovina, uvoz in izvoz
d.o.o. Novo mesto
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Paviljon na Drski 3, 8000
NOVO MESTO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MUSTAFI DEHAR, Šegova
1, 8000 NOVO MESTO, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8892
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00031 z
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dne 6. 1. 2000 pod št. vložka 1/02462/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: RAA farmacija, biokemija in
marketing Novo mesto d.o.o
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Bršljin 51, 8000 NOVO MESTO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRABNER SABINA, Bršljin
51, 8000 NOVO MESTO, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 3. 1992;
GRABNAR ALOJZ, Javorje 13, 2393 ČRNA
NA KOROŠKEM, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 16. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8893
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00032 z
dne 6. 1. 2000 pod št. vložka 1/02466/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5635799
Firma: D & D gostinstvo, trgovina Trebnje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kidričeva 22, 8210 TREBNJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZETIČEK DRAGO, Kidričeva 22, 8210 TREBNJE, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 4. 1992;
ZETIČEK DARJA, Križevniška 5, 1000
LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8894
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00033 z
dne 6. 1. 2000 pod št. vložka 1/02481/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5658624
Firma: TEHNO COMMERCE podjetje
za inštalacije, trgovino in storitve Novo
mesto d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dol. Težka voda 19/a, 8000
NOVO MESTO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARKOVIČ JANEZ, Dol.
Težka voda 19/a, 8000 NOVO MESTO,
vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8895
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00034 z
dne 6. 1. 2000 pod št. vložka 1/02485/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VIGOS proizvodnja, prodaja in
storitve d.o.o. Novo mesto Cesarjeva 56
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cesarjeva 56, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DANEV IGOR, Cesarjeva
56, 8000 NOVO MESTO, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 3. 1992;
DANEV SAVO, Cesarjeva 56, 8000 NOVO
MESTO, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8896
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00035 z
dne 6. 1. 2000 pod št. vložka 1/02487/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5756154
Firma: FINALIST proizvodno, montažno in trgovsko podjetje Trebnje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Rodine pri Trebnjem 23, 8210
TREBNJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOLOB IGNAC, Rodine pri
Trebnjem 23, 8210 TREBNJE, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
9. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8897
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00036 z
dne 6. 1. 2000 pod št. vložka 1/02510/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MAJ storitve in trgovina d.o.o.
Vinica
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Drenovec 2/b, 8344 VINICA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAJETIČ JOŽE, Drenovec
2/b, 8344 VINICA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 9. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8898
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00037 z
dne 6. 1. 2000 pod št. vložka 1/02534/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GLORIA Proizvodnja, trgovina
in storitve Novo mesto d.o.o
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Jurna vas 30, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRŠČINAR JOŽE, Jurna
vas 30, 8000 NOVO MESTO, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
6. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8899
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00038 z
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dne 6. 1. 2000 pod št. vložka 1/02535/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5619343
Firma: METEOR-MARKET Trgovsko
podjetje Črnomelj d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kajuhova 4, 8340 ČRNOMELJ
Osnovni kapital: 9.900,00 Sit
Ustanovitelji: MIKETINAC JURO, Pravutina 52, OZALJ, vložek: 9.900,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 27. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8900
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00039 z
dne 6. 1. 2000 pod št. vložka 1/02537/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5617774
Firma: INCOOP Podjetje za gospodarsko svetovanje in storitve d.o.o. Novo
mesto
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Zagrebška 13, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 600.000,00 Sit
Ustanovitelji: ESPRI Agencija za podjetništvo in vodenje Novo mesto d.o.o., Trdinova 6, 8000 NOVO MESTO, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 4. 1992; GRAND Strojegradnja, servis
in trgovina Črnomelj d.o.o., Kolodvorska
34,
8340
ČRNOMELJ,
vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 4. 1992; INVEST Podjetje za investicijsko dejavnost Novo mesto d.o.o., Zagrebška 13, 8000 NOVO MESTO, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 4. 1992; PROTRONIX Proizvodnja
elektronskih naprav Črnomelj d.o.o., Železničarska 32, 8340 ČRNOMELJ, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 4. 1992; TERMOTEHNIKA Proizvodnja
in trgovina s tehničnim blagom Novo mesto
d.o.o., Mačkovec 12, 8000 NOVO MESTO, vložek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 20. 4. 1992; VAKO Hladilna tehnika
Črnomelj d.o.o., Kolodvorska 56 b, 8340
ČRNOMELJ, vložek: 100.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
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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-8901
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00040 z
dne 17. 1. 2000 pod št. vložka
1/02556/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VESTOR podjetje za svetovanje na področju zdrav. varstva živali, proizvodnjo, storitve, posredovanje in zastopanje, gostinstvo, turizem in trgovina
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: D. Kronovo 34, 8220
ŠMARJEŠKE TOPLICE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČINKOLE DARKO, D. Kronovo 34, 8220 ŠMARJEŠKE TOPLICE, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
9. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8902
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00041 z
dne 17. 1. 2000 pod št. vložka
1/02570/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5639034
Firma: SUMATRADE podjetje za notranjo in zunanjo trgovino, Metlika d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Trdinova pot n.h., 8330 METLIKA
Osnovni kapital: 20.353,00 Sit
Ustanovitelji: LUGAR BLAŽ, Kamanje 84,
KAMANJE, REPUBLIKA HRVATSKA, vložek: 20.353,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
11. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8903
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00042 z
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dne 17. 1. 2000 pod št. vložka
1/02588/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5561639
Firma: GABER trgovina, lov in turizem
Trebnje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Praproče 15, 8210 TREBNJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GABRIJEL STANE, Praproče 15, 8210 TREBNJE, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8904
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00050 z
dne 10. 1. 2000 pod št. vložka
1/00793/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5354188
Firma: MANAGEMENT kadrološki consulting in izobraževanje, Črnomelj d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ulica Moše Pijade 6, 8340
ČRNOMELJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIHELIČ ANTON, Ulica
Moše Pijade 6, 8340 ČRNOMELJ, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
12. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8905
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00051 z
dne 10. 1. 2000 pod št. vložka
1/00802/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5348188
Firma: PMO Promet blaga in uslug,
Novo mesto, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Majde Šilc 20, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
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Ustanovitelji: PAVLOVIĆ OBREN, Majde
Šilc 20, 8000 NOVO MESTO, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
16. 3. 1990; PAVLOVIĆ MILKA, Majde Šilc
20, 8000 NOVO MESTO, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8906
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00052 z
dne 10. 1. 2000 pod št. vložka
1/00810/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5347858
Firma: ANITA-RENATA Trgovsko podjetje, Gradac, d.o.o. Gradac 131
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Gradac 131, 8332 GRADAC
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MOLEK VIDA, Gradac 131,
8332 GRADAC, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 13. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8907
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00053 z
dne 10. 1. 2000 pod št. vložka
1/00812/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5354790
Firma: SAKS svetovanje in posredovanje pri nakupu avtomobilov, kmetijskih strojev in izobraževanje, Črnomelj,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vojna vas 14/a, 8340 ČRNOMELJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MALERIČ MARTIN, Vojna
vas 14/a, 8340 ČRNOMELJ, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
1. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 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 gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8908
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00054 z
dne 10. 1. 2000 pod št. vložka
1/00821/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5354781
Firma: RADULJA trgovsko podjetje,
Šmarjeta, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež:
Šmarjeta
31,
8220
ŠMARJEŠKE TOPLICE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GREGORČIČ JOŽE, Šmarjeta 31, 8220 ŠMARJEŠKE TOPLICE, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 3. 1990; GREGORČIČ FRANC, Hmeljska 8, 8311 KOSTANJEVICA NA KRKI, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8909
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00055 z
dne 10. 1. 2000 pod št. vložka
1/00824/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5356415
Firma: STAREŠINIČ prevozništvo in
storitve z gradbeno mehanizacijo Vinica, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Hrast 26, 8344 VINICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STAREŠINIČ ALOJZ, Hrast
26, 8344 VINICA, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 2. 3. 1990; STAREŠINIČ
MIROSLAVA, Hrast 26, 8344 VINICA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
2. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8910
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00056 z
dne 10. 1. 2000 pod št. vložka
1/00835/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5348889
Firma: METAL podjetje za izdelavo in
popravilo kovinskih izdelkov, Uršna sela, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Uršna sela 85, 8323 URŠNA
SELA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BUKOVEC SLAVKO, Uršna
sela 85, 8323 URŠNA SELA, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
10. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8911
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00057 z
dne 10. 1. 2000 pod št. vložka
1/00844/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5349052
Firma: PAPIRUS domača in mednarodna trgovina, Novo mesto, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Nad mlini 43, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DRAGOVIĆ DIVNA, Nad
mlini 43, 8000 NOVO MESTO, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
25. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8912
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00058 z
dne 10. 1. 2000 pod št. vložka
1/00848/00 vpisalo v sodni register tega
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sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5349036
Firma: TRIKOTEKS konfekcijska proizvodnja, prodaja in posredovanje d.o.o.,
Metlika
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vejar 3a, 8330 METLIKA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTRUCELJ ANTON, Vejar
3a, 8330 METLIKA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 9. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8913
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00059 z
dne 10. 1. 2000 pod št. vložka
1/00854/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5349044
Firma: SPEKTER posredništvo, zastopstvo ter prodaja Novo mesto, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ragovska 31, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GORŠE LJUBA, Ragovska
31, 8000 NOVO MESTO, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 6. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8914
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00060 z
dne 10. 1. 2000 pod št. vložka
1/00859/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5349419
Firma: MILA - NO 1 promet blaga in
storitev v zunanji in notranji trgovini, Novo mesto, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dilančeva 13, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PILTAVER ZLATA, Krška
vas 42, 8262 KRŠKA VAS, vložek:

Št.

1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
27. 3. 1990; PEZDERŠEK MARTIN, Breg
5, 8000 NOVO MESTO, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8915
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00061 z
dne 10. 1. 2000 pod št. vložka
1/00861/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5364361
Firma: PROKEM Podjetje za poslovne
storitve Novo mesto d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Mačkovec 12 a, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZUPET PAVEL, Mačkovec
12a, 8000 NOVO MESTO, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
10. 1. 1990; BEZEG MILAN, Ob Težki vodi
61, 8000 NOVO MESTO, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8916
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00062 z
dne 10. 1. 2000 pod št. vložka
1/00871/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5349176
Firma: SAVANA podjetje za proizvodnjo eteričnih olj in predelavo zelišč, storitve in trgovino Novo mesto, d.o.o. Šentpeter 5, Otočec
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šentpeter 5, 8222 OTOČEC
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MITRIČ ŽELJKO, Vel. Bučna vas 2a, 8000 NOVO MESTO, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
6. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko 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 gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8917
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00063 z
dne 10. 1. 2000 pod št. vložka
1/00875/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5354889
Firma: ALJA avtošola, Črnomelj, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Sadež 24, 8340 ČRNOMELJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SATOŠEK ALJOŠA, Sadež
24, 8340 ČRNOMELJ, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8918
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00064 z
dne 10. 1. 2000 pod št. vložka
1/00877/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5348951
Firma: MOBILE taxi d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cviblje 30, 8350 DOLENJSKE
TOPLICE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MALENŠEK MATJAŽ, Cviblje 30, 8350 DOLENJSKE TOPLICE, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8919
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00065 z
dne 10. 1. 2000 pod št. vložka
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1/00879/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5361150
Firma: ŠKODA & CO TREBNJE d.o.o.
elektromontažno, proizvodno in trgovsko podjetje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vina gorica 16, 8210 TREBNJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKODA IGNAC, Vina Gorica 14, 8210 TREBNJE, vložek: 500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 12. 1989;
ŠKODA MARIJA, Vina gorica 16, 8210
TREBNJE, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 12. 1989; ŠKODA IGNAC
ML., Vina gorica 16, 8210 TREBNJE, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 12. 1989; ŠKODA PETER, Vina gorica
14, 8210 TREBNJE, vložek: 500,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 23. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8920
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00066 z
dne 10. 1. 2000 pod št. vložka
1/00884/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5361176
Firma: YOKON Podjetje za inženiring,
trgovino in konsulting d.o.o. Novo mesto
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Nad mlini 24, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠPOLJAR KONRAD, Nad
mlini 24, 8000 NOVO MESTO, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
1. 10. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8921
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00067 z
dne 10. 1. 2000 pod št. vložka
1/00888/00 vpisalo v sodni register tega
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sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5356440
Firma: TENA podjetje za prodajo, servisiranje in posredovanje elektronskih
naprav in elektro - materiala Črnomelj,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vrtna ulica 19, 8340 ČRNOMELJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽVAB JANEZ ML., Vrtna
ul. 19,
8340
ČRNOMELJ,
vložek:
1.800,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
25. 2. 1990; ŽVAB JANEZ ST., Vrtna
ul. 19, 8340 ČRNOMELJ, vložek: 200,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8922
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00068 z
dne 10. 1. 2000 pod št. vložka
1/00889/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5361800
Firma: STAŠ trgovina in poslovne storitve, Novo mesto, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Jedinščica 50, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠIMEC STANKO, Cesta
Belokranjskega odreda 3, 8340 ČRNOMELJ, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 10. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8923
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00069 z
dne 10. 1. 2000 pod št. vložka
1/00895/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5364302
Firma: KOALA trgovsko proizvodno
podjetje Uršna sela, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Uršna sela 120, 8323 URŠNA
SELA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KULOVEC ANICA, Uršna
sela 120, 8323 URŠNA SELA, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
28. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8924
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00070 z
dne 10. 1. 2000 pod št. vložka
1/00899/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5364264
Firma: RESTYLE tekstilni izdelki,
d.o.o., Novo mesto
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Mala Cikava 30, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RESNIK MOJCA, Na žago
16, 8351 STRAŽA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 19. 1. 1990; RESNIK
JANEZ, Na žago 16, 8351 STRAŽA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8925
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00072 z
dne 10. 1. 2000 pod št. vložka
1/00797/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5348056
Firma: DAJČMAN trgovina na debelo
in drobno, d.o.o. Novo mesto
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dolnje Kamence 91, 8000
NOVO MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DAJČMAN ZDRAVKO, Dolnje Kamence 91, 8000 NOVO MESTO, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 2. 1990.
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 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-8926
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00075 z
dne 12. 1. 2000 pod št. vložka
1/00912/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5364230
Firma: POLY trgovsko podjetje Novo
mesto, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Slavka Gruma 23, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JERELE ANTON, Brezovica 8, 8220 ŠMARJEŠKE TOPLICE, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
4. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8927
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00076 z
dne 12. 1. 2000 pod št. vložka
1/00913/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5364221
Firma: INTERIER Proizvodnja in trgovina, d.o.o., Novo mesto
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Partizanska 7, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BAJT ANDREJ, Marjana
Kozine 21, 8000 NOVO MESTO, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
2. 4. 1990; BAJT VILMA, Marjana Kozine
21, 8000 NOVO MESTO, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-8928
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00077 z
dne 12. 1. 2000 pod št. vložka
1/00917/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5364167
Firma: ZALA Podjetje za proizvodnjo
tekstilnih izdelkov, d.o.o Šukljetova 29,
Novo mesto
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šukljetova 29, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAVRŠNIK MATIJA, Dolenja vas 53a, 3312 PREBOLD, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
9. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8929
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00078 z
dne 12. 1. 2000 pod št. vložka
1/00925/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5364205
Firma: PI-PI prodaja piščancev in krmil Novo mesto d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Na Tratah 8, 8000 NOVO MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KNAFELJC JOŽE, Na Tratah 8, 8000 NOVO MESTO, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
8. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8930
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00079 z
dne 12. 1. 2000 pod št. vložka
1/00936/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5363489
Firma: INTERCOMERCE podjetje za
marketing in projektiranje Semič d.o.o
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Sadinja vas n.h., 8333 SEMIČ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOLOBIČ ANDREJ, Na jami 3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8931
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00080 z
dne 12. 1. 2000 pod št. vložka
1/00961/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5365368
Firma: ŠOLT avtošola in turistično posredovanje, Metlika, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Mestni trg 1, 8330 METLIKA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: IVEC STANE, Gornja Lokvica št. 26, 8330 METLIKA, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
17. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8932
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00081 z
dne 12. 1. 2000 pod št. vložka
1/00962/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5365422
Firma: HUDOKLIN Proizvodnja in trgovina, d.o.o., Šentjernej
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cesta oktobrskih žrtev 36,
8310 ŠENTJERNEJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HUDOKLIN SONJA, Cesta
oktobrskih žrtev 36, 8310 ŠENTJERNEJ,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
11. 4. 1990; HUDOKLIN DARINKO, Cesta
oktobrskih žrtev 36, 8310 ŠENTJERNEJ,
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-
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gistrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8933
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00082 z
dne 12. 1. 2000 pod št. vložka
1/00983/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5336520
Firma: KOCKA podjetje za opravljanje
trgovske dejavnosti na drobno in debelo Šmarjeta d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež:
Šmarjeta
28,
8220
ŠMARJEŠKE TOPLICE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROZMAN TOMAŽ, Prisojna pot 1/a, 8000 NOVO MESTO, vložek:
1.200,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
26. 12. 1989; ŽELEZNIK DARJA, Koštjalova 25, 8000 NOVO MESTO, vložek:
800,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
26. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8934
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00083 z
dne 12. 1. 2000 pod št. vložka
1/00984/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5371775
Firma: AGROINŽENIRING kmetijske
dejavnosti, d.o.o., Trebnje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Gubčeve brigade 14, 8210
TREBNJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LJUBIČ MATEJA, Gubčeve brigade 14, 8210 TREBNJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
3. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 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-8935
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00084 z
dne 12. 1. 2000 pod št. vložka
1/00993/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5377676
Firma: VIČ podjetje za varovanje premoženja in čiščenje d.o.o., Črnomelj,
Heroja Starihe 1/a
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Heroja Starihe 1/a, 8340 ČRNOMELJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BELT Belokranjska železolivarna in strojna tovarna p.o., C. Heroja
Starihe 17, 8340 ČRNOMELJ, vložek:
500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
23. 4. 1990; VIPAVEC BOJAN, Heroja Starihe 1/a, 8340 ČRNOMELJ, vložek:
1.500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
23. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8936
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00085 z
dne 12. 1. 2000 pod št. vložka
1/00995/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5370728
Firma: VRTIN avtoprevozništvo, Dobliče, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dobliče 35, 8340 ČRNOMELJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VRTIN MARTIN, Dobliče
št. 35,
8340
ČRNOMELJ,
vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
7. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8937
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00086 z

dne 12. 1. 2000 pod št. vložka
1/00997/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5372356
Firma: IN-IZ gradbeni inženiring in izvedba Novo mesto, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šmihel 59, 8000 NOVO MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOLOB MARJAN, Jakopičeva 14, 1240 KAMNIK, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 10. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8938
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00087 z
dne 12. 1. 2000 pod št. vložka
1/01006/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5373603
Firma: PIRRO podjetje za storitve, inženiring in proizvodnjo Novo mesto,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Mali Slatnik 18, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PILETIČ BORIS, Mali Slatnik 18, 8000 NOVO MESTO, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
23. 4. 1990; PILETIČ JOŽICA, Mali Slatnik
18, 8000 NOVO MESTO, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8939
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00088 z
dne 12. 1. 2000 pod št. vložka
1/01015/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5370817
Firma: KRALJ trgovina na debelo in
drobno, d.o.o. Otočec, Trška gora 91
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Trška gora 91, 8222 OTOČEC
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRALJ IZTOK, Trška gora
91, 8222 OTOČEC, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 1. 6. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8940
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00089 z
dne 12. 1. 2000 pod št. vložka
1/01016/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5377641
Firma: TRGOTOURS Trgovina, turizem
in gostinstvo Črnomelj d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Pod smreko 2, 8340 ČRNOMELJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIODRAGOVIČ DRAGOMIR, Pod smreko 2, 8340 ČRNOMELJ,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 5. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8941
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00090 z
dne 12. 1. 2000 pod št. vložka
1/01020/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5379156
Firma: INSTALATER Instalatersko storitveno in trgovsko podjetje d.o.o., Gorenje Gradišče
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Gorenje Gradišče 12, 8310
ŠENTJERNEJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOBIČ KAROL, Gorenje
Gradišče 12, 8310 ŠENTJERNEJ, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
10. 5. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
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gistrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8942
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00091 z
dne 12. 1. 2000 pod št. vložka
1/01024/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5379067
Firma: JANA biro, inženiring, trgovina, export-import, Novo mesto, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šentjošt 9 b, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAZBINŠEK OTO, Šentjošt
9b, 8000 NOVO MESTO, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 5. 1990; JAZBINŠEK INGEBORG, Šentjošt 9b, 8000
NOVO MESTO, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 17. 5. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8943
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00092 z
dne 12. 1. 2000 pod št. vložka
1/01027/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5380804
Firma: MARUŠA trgovsko podjetje,
Straža, Novomeška 96, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Novomeška cesta 96, 8351
STRAŽA PRI NOVEM MESTU
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SMOLIČ TOMAŽ, Novomeška cesta 96, 8351 STRAŽA PRI
NOVEM MESTU, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 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-8944
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00093 z
dne 12. 1. 2000 pod št. vložka
1/01028/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5382009
Firma: AN-TOM zastopništvo, posredovanje, trgovina, Novo mesto d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cesta brigad 17, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOVAK JADRAN, Cesta
brigad l7, 8000 NOVO MESTO, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
7. 6. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8945
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00094 z
dne 12. 1. 2000 pod št. vložka
1/01029/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5380863
Firma: EPG-COMMERCE zastopanje
tujih firm, trgovina na veliko in malo,
uvod-izvoz, Škocjan, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Škocjan 62, 8275 ŠKOCJAN
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PUNGERČIČ EVGENIJ,
Škocjan 62, 8275 ŠKOCJAN, vložek:
800,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
6. 6. 1990; PUNGERČIČ EVGEN, Šegova
44, 8000 NOVO MESTO, vložek: 1.200,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 6. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8946
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00095 z

Stran

2050 / Št. 23 / 15. 3. 2000

dne 12. 1. 2000 pod št. vložka
1/01052/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5382033
Firma: LORA d.o.o. Loka, Gradbeništvo, zaključna dela in trgovina
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Loka 3, 8310 ŠENTJERNEJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RADOVAN JOŽE, Loka 3,
8310 ŠENTJERNEJ, vložek: 1.900,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 6. 1990; RADOVAN JANEZ, Ul. XII. udarne brigade 3,
8000 NOVO MESTO, vložek: 100,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 6. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8947
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00102 z
dne 17. 1. 2000 pod št. vložka
1/02600/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: STUDIO B 2 Radiodifuzija, trgovina in turizem Semič d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Semič 34/C, 8333 SEMIČ
Osnovni kapital: 11.748,00 Sit
Ustanovitelji: BUTALA ZVONKO, Semič
48/c, 8333 SEMIČ, vložek: 5.874,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 17. 12. 1993; BANOVEC MARKO, Kot pri Semiču 19/a,
8333 SEMIČ, vložek: 5.874,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 12. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8948
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00103 z
dne 17. 1. 2000 pod št. vložka
1/02601/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TECHNO LINE Proizvodnja in
storitve Šentjernej d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vrh 26, 8310 ŠENTJERNEJ
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Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRATKOVIČ GREGOR, Vrh
26, 8310 ŠENTJERNEJ, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 4. 1992;
BRATKOVIČ MATEJ, Vrh 26, 8310
ŠENTJERNEJ, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8949
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00104 z
dne 17. 1. 2000 pod št. vložka
1/02611/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GIBTRADE Proizvodnja in trgovina gradbenega materiala Novo mesto
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Prešernov trg 14, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 10.260,00 Sit
Ustanovitelji: ZEVNIK SUZANA, Trdinova 14/b, 8000 NOVO MESTO, vložek:
10.260,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
3. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8950
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00105 z
dne 17. 1. 2000 pod št. vložka
1/02713/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5682452
Firma: B & R STAR trgovina in storitve
d.o.o. Novo mesto
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Muzejska ulica 3, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 115.632,80 Sit
Ustanovitelji: ČOLAKIĆ BRANKO, Novoselska 53 a, ZAGREB, REPUBLIKA HRVAŠKA, vložek: 115.632,80 Sit, ne odgovarja,
vstop: 2. 9. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstav-

ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8951
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00106 z
dne 17. 1. 2000 pod št. vložka
1/02714/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5679460
Firma: TIM Trgovina gradbenega materijala Novo mesto d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Košenice 124, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 118.755,00 Sit
Ustanovitelji: KOCJANČIČ ADRIJAN, Košenice 124, 8000 NOVO MESTO, vložek:
118.755,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
30. 9. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8952
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00107 z
dne 17. 1. 2000 pod št. vložka
1/02738/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5683149
Firma: BELA Konfekcija d.o.o. Črnomelj
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Partizanska 1, 8340 ČRNOMELJ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOVOST Elitna konfekcija
p.o., Čopova 9, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
16. 7. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-8953
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00108 z
dne 17. 1. 2000 pod št. vložka
1/02749/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5681600
Firma: PINKY Gostinstvo in turizem
Novo mesto d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Smolenja vas 72, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 188.980,00 Sit
Ustanovitelji: VODOPIVEC IGOR, Smolenja vas 72, 8000 NOVO MESTO, vložek:
94.490,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
9. 11. 1992; BAN ANDREJ, Drska 9, 8000
NOVO MESTO, vložek: 94.490,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 9. 11. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8954
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00109 z
dne 17. 1. 2000 pod št. vložka
1/02756/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5682550
Firma: B U B Y Poslovne storitve Novo
mesto d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Danila Bučarja 6, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 110.828,00 Sit
Ustanovitelji: PETRIČ DRAŽEN, Danila
Bučarja 6, 8000 NOVO MESTO, vložek:
110.828,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
7. 9. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8955
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00110 z
dne 17. 1. 2000 pod št. vložka
1/02757/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5737044

Št.

Firma: NIPA INŽENIRING trgovina in
storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Škocjan 66, 8275 ŠKOCJAN
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VOVKO FRANC, Škocjan
66, 8275 ŠKOCJAN, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 12. 6. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8956
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00111 z
dne 17. 1. 2000 pod št. vložka
1/02763/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KRAMER’S COMERCE podjetje za trženje in proizvodnjo d.o.o. Novo
mesto
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cesta herojev 19, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAMER FRANC, Cesta
herojev 19, 8000 NOVO MESTO, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
9. 4. 1992; KRAMER DANICA, Cesta herojev 19, 8000 NOVO MESTO, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
9. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8957
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00112 z
dne 17. 1. 2000 pod št. vložka
1/02768/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5685303
Firma: GLOB-IN-EX Trgovina in zastopanje Novo mesto d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Glavni trg 1, 8000 NOVO MESTO
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: DVOJMOČ LUDWIG,
Smednik 20, 8274 RAKA, vložek:
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100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 11. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8958
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00113 z
dne 17. 1. 2000 pod št. vložka
1/02770/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5690463
Firma: TIMI notranja in zunanja trgovina Metlika d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Na Obrh 10, 8330 METLIKA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠAJATOVIČ MIRA, Na Obrh
10, 8330 METLIKA, vložek: 50.000,00 Sit,
ne
odgovarja, vstop: 22. 10. 1992;
ŠAJATOVIČ ILIJA, Na Obrh 10, 8330 METLIKA, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 22. 10. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8959
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00114 z
dne 17. 1. 2000 pod št. vložka
1/02777/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5693934
Firma: AKORD trgovina in proizvodnja, export-import, Šentrupert d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šentrupert 35, 8232 ŠENTRUPERT
Osnovni kapital: 100.199,50 Sit
Ustanovitelji: BUKARICA VELJKO, Hrvoje Macanovića 11, ZAGREB, vložek:
100.199,50 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 9. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
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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-8960
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00115 z
dne 17. 1. 2000 pod št. vložka
1/02778/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DINAMIKA vibracijske meritve
in trgovina Semič d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vapča vas 32, 8333 SEMIČ
Osnovni kapital: 11.881,00 Sit
Ustanovitelji: FUDURIČ ANTUN, Ulica
Krleže 25, KARLOVAC, vložek: 11.881,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 11. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8961
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00116 z
dne 18. 1. 2000 pod št. vložka
1/02814/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5711894
Firma: ŠEGA trgovina, gostinstvo in
storitve Dolž d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dolž, Greben 22, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 300.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠEGA FRANC, Dolž, Greben 22, 8000 NOVO MESTO, vložek:
300.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 11. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8962
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00117 z
dne 18. 1. 2000 pod št. vložka
1/02873/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
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Matična številka: 5732719
Firma: DIDAKTA izobraževanje odraslih in mladine Novo mesto d.o.o
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Pod Trško goro 52, 8000
NOVO MESTO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: REDEK ANTON, Pod Trško
goro 52, 8000 NOVO MESTO, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
1. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8963
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00118 z
dne 18. 1. 2000 pod št. vložka
1/02886/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5724775
Firma: ŠKORPION trgovina in proizvodnja Ostrog d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ostrog 1, 8310 ŠENTJERNEJ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: JORDAN MIHA, Dobrava
8, 8311 KOSTANJEVICA OB KRKI, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 12. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8964
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00119 z
dne 18. 1. 2000 pod št. vložka
1/02914/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5737737
Firma: ERRO Tržni inženiring in založništvo Novo mesto d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Mačkovec 2 a, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: VOVKO ANTON, Mačkovec 2 a, 8000 NOVO MESTO, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
24. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8965
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00120 z
dne 18. 1. 2000 pod št. vložka
1/02933/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SIMKO storitve in trgovina
d.o.o. Čudno selo
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Čudno selo 6/b, 8340 ČRNOMELJ
Osnovni kapital: 198.820,00 Sit
Ustanovitelji: SIMČIČ JOŽE, Čudno selo
6/b,
8340
ČRNOMELJ,
vložek:
198.820,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 12. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8966
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00121 z
dne 18. 1. 2000 pod št. vložka
1/02934/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5722837
Firma: R I L E splošno gradbeništvo,
prevozništvo, trgovina, gostinstvo, d.o.o.
Trebnje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Rimska cesta 4, 8210 TREBNJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAJETIĆ RIFAT, Rimska
cesta 4, 8210 TREBNJE, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 1. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-8967
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00122 z
dne 18. 1. 2000 pod št. vložka
1/02952/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5714052
Firma: ZRNO trgovina na debelo in
drobno ter gostinsko-turistične storitve
d.o.o. Gaberje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Gaberje 150, 8321 BRUSNICE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KULJAJ MIRAN, Gaberje
15O,
8321
BRUSNICE,
vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 1. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8968
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00123 z
dne 18. 1. 2000 pod št. vložka
1/02958/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5736030
Firma: INTEL ŠPORT športno-rekreacijska dejavnost, trgovina, storitve Ratež d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ratež 18 a, 8321 BRUSNICE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: VOVKO SREČKO, Ratež
18 a, 8321 BRUSNICE, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 12. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8969
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00124 z
dne 18. 1. 2000 pod št. vložka
1/02979/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5920418

Št.

Firma: GALLO Trgovina, proizvodnja
in storitve Šentjernej d.o.o
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Novomeška cesta 10, 8310
ŠENTJERNEJ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SELAK JANEZ, Novomeška cesta 12, 8310 ŠENTJERNEJ, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 6. 1992;
PODBEVŠEK-KOŠAK
ANA-MARIJA, K Roku 95, 8000 NOVO
MESTO, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 6. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8970
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00125 z
dne 18. 1. 2000 pod št. vložka
1/02995/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DB Podjetje za finančno dejavnost in zastavljalnica Novo mesto d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Partizanska 4, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 102.007,00 Sit
Ustanovitelji: BALABAN DAKO, Ragovska 10/a, 8000 NOVO MESTO, vložek:
51.003,50 Sit, ne
odgovarja, vstop:
26. 5. 1992; BALABAN LJUBICA, Ragovska 10/a, 8000 NOVO MESTO, vložek:
51.003,50 Sit, ne
odgovarja, vstop:
26. 5. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8971
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00126 z
dne 18. 1. 2000 pod št. vložka
1/03010/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5724066
Firma: AGRIMPEX podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve, Metlika d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Borisa Kidriča 5, 8330 METLIKA
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Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIHOLIĆ BORIS, Šelendić
št. 1, MARKUŠEVAC, REPUBLIKA HRVATSKA, vložek: 33.340,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 26. 11. 1992; MIHOLIĆ DAMIR, Medulićeva 4, ZAGREB, vložek: 33.340,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 11. 1992;
ŠESTO DARINKA, Borisa Kidriča št. 5,
8330 METLIKA, vložek: 33.320,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 26. 11. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8972
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00127 z
dne 18. 1. 2000 pod št. vložka
1/03020/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5732859
Firma: J.N.D. storitve in trgovina d.o.o.
Črnomelj
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kolodvorska c. 13, 8340 ČRNOMELJ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: NAGODE JANEZ, Kolodvorska c. 13, 8340 ČRNOMELJ, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 1. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8973
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00128 z
dne 18. 1. 2000 pod št. vložka
1/03021/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5740886
Firma: AROMA podjetje za trgovino,
storitve, export-import, d.o.o. Mirna
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cesta III. bataljona VDV 12,
8233 MIRNA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOLAR FRANC, Cesta III.
bataljona VDV 12, 8233 MIRNA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 1. 1993.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8974
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00129 z
dne 18. 1. 2000 pod št. vložka
1/03034/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5754275
Firma: MARSI avtostoritve, trgovina in
gostinstvo d.o.o. Bič
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Bič 15, 8213 VELIKI GABER
Osnovni kapital: 250.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRLEP SILVO, Bič 15,
8213 VELIKI GABER, vložek: 250.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 1. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8975
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00130 z
dne 18. 1. 2000 pod št. vložka
1/03035/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: STRALES proizvodnja, storitve
in trgovina Novo mesto d.o.o
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Volčičeva 24, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 200.000,00 Sit
Ustanovitelji: STRAŠEK FRANC, Volčičeva 31, 8000 NOVO MESTO, vložek:
50.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
27. 12. 1992; STRAŠEK STANISLAVA, Volčičeva 31, 8000 NOVO MESTO, vložek:
50.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
27. 12. 1992; STRAŠEK MATEJA, Volčičeva 31, 8000 NOVO MESTO, vložek:
50.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
27. 12. 1992; STRAŠEK FRANCI, Volčičeva 31, 8000 NOVO MESTO, vložek:
50.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
27. 12. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 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 gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8976
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00131 z
dne 18. 1. 2000 pod št. vložka
1/03041/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5733715
Firma: HRAST Trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o. Metlika
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Svržaki 9, 8330 METLIKA
Osnovni kapital: 110.409,10 Sit
Ustanovitelji: PAVLIČ IVAN, Trešćerovac
9, OZALJ, REPUBLIKA HRVAŠKA, vložek:
110.409,10 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 1. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8977
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00134 z
dne 19. 1. 2000 pod št. vložka
1/03109/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5789443
Firma: MIPORT prevoz, trgovina, storitve Novo mesto d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Muhaber 46, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BUTARA KATARINA, Muhaber 46, 8000 NOVO MESTO, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 3. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.

Sr-8978
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00135 z
dne 19. 1. 2000 pod št. vložka
1/03116/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5753392
Firma: FAMA-TEX Proizvodnja in trgovina Črnomelj d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Posl. cona Majer, objekt št.21,
8340 ČRNOMELJ
Osnovni kapital: 103.282,40 Sit
Ustanovitelji: HASANBAŠIĆ MERSIJA,
B.
Mihajloviča,
MODRIČA,
vložek:
41.064,10 Sit, ne
odgovarja, vstop:
1. 3. 1993; HASANBAŠIĆ FIKRET, Proleterskih brigad b.b., GRADAČAC, vložek:
62.218,30 Sit, ne
odgovarja, vstop:
1. 3. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8979
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00136 z
dne 19. 1. 2000 pod št. vložka
1/03119/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5746817
Firma: DEL MEDICO gradbeništvo, inženiring, trgovina, Trebnje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Stari trg 35, 8210 TREBNJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: DEL MEDICO KATJA, Beblerjev trg 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 3. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8980
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00137 z
dne 19. 1. 2000 pod št. vložka
1/03134/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
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Matična številka: 5765501
Firma: LEV prevozniško, trgovsko in
proizvodno podjetje d.o.o. Novo mesto
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Slavka Gruma 16, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 900.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠUTAR BRANKO, Slavka
Gruma 16, 8000 NOVO MESTO, vložek:
900.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
30. 3. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8981
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00138 z
dne 19. 1. 2000 pod št. vložka
1/03137/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5623286
Firma: BISTRO 7 gostinstvo, trgovina,
turizem d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Roška cesta 1, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MADALU ALEKS, Stari trg
5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 6. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8982
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00139 z
dne 19. 1. 2000 pod št. vložka
1/03147/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5785227
Firma: DAKO proizvodno trgovinska
dejavnost d.o.o. Škemljevec
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Škemljevec 1, 8331 SUHOR
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: VUK MIRJAM, Klemenova
10, 1000 LJUBLJANA, vložek: 49.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 10. 1992;
POPOVIČ BRANKO, Dergomaška 28,

Št.

1000 LJUBLJANA, vložek: 51.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 7. 10. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8983
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00140 z
dne 19. 1. 2000 pod št. vložka
1/03158/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5754429
Firma: GRADIMEX krovska dela, izdelava fasad, uvoz-izvoz, d.o.o. Novo mesto
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cesta herojev 38, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 100.022,00 Sit
Ustanovitelji: OTTO ULRICH HEINZ
FRIEDRICH, Zoblitz, Olbernhauer str. 202,
NEMČIJA, vložek: 100.022,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 2. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8984
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00141 z
dne 19. 1. 2000 pod št. vložka
1/03183/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5765846
Firma: INKOGNITO Trgovina, storitve
in marketing, Novo mesto d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Pod Trško goro 28, 8000
NOVO MESTO
Osnovni kapital: 119.150,00 Sit
Ustanovitelji: VRBANEK DEJVIT, Pod
Trško goro št. 28, 8000 NOVO MESTO,
vložek: 119.150,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 4. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma

23 / 15. 3. 2000 / Stran 2055
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-8985
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00142 z
dne 19. 1. 2000 pod št. vložka
1/03213/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5765498
Firma: KERMC trgovina, proizvodnja
in storitve, Šmarješke Toplice d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Sela 8, 8220 ŠMARJEŠKE
TOPLICE
Osnovni kapital: 145.000,00 Sit
Ustanovitelji: KERMC CIRIL, Sela 8,
8220 ŠMARJEŠKE TOPLICE, vložek:
145.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 4. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8986
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00143 z
dne 19. 1. 2000 pod št. vložka
1/03217/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5828635
Firma: RESA trgovina, gostinstvo, zastopanje Novo mesto d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Marjana Kozine 4, 8000
NOVO MESTO
Osnovni kapital: 111.328,00 Sit
Ustanovitelji: GOLEŠ JOŽICA, Marjana
Kozine 4, 8000 NOVO MESTO, vložek:
111.328,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 2. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8987
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00144 z
dne 19. 1. 2000 pod št. vložka
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1/03218/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SOLAMI zastopstvo - marketing, Novo mesto d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Nad mlini 19, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 137.785,00 Sit
Ustanovitelji: ZORKO TOMAŽ, Nad mlini
19, 8000 NOVO MESTO, vložek:
68.892,50 Sit, ne
odgovarja, vstop:
19. 2. 1993; ZORKO MAJDA, Nad mlini
19, 8000 NOVO MESTO, vložek:
68.892,50 Sit, ne
odgovarja, vstop:
19. 2. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-8988
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00145 z
dne 19. 1. 2000 pod št. vložka
1/03241/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5757703
Firma: R.G.B. SLOVENIA storitveno
podjetje Novo mesto d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cegelnica 45, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: GVOZDANOVIČ IVO, Hudenje 1, 8275 ŠKOCJAN, vložek:
70.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
24. 5. 1993; VIDMAR ALOJZIJ-SLAVKO, K
Roku 91, 8000 NOVO MESTO, vložek:
15.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
22. 7. 1993; SUHADOLNIK MATJAŽ, Kristanova 21, 8000 NOVO MESTO, vložek:
15.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
22. 7. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8989
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00146 z
dne 19. 1. 2000 pod št. vložka
1/03245/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
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Firma: GE COMMERCE Podjetje za trgovino na debelo in drobno d.o.o. Novo
mesto
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Majde Šilc 11, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 102.954,80 Sit
Ustanovitelji: VUČKOVIČ LILJANA, Majde Šilc 11, 8000 NOVO MESTO, vložek:
102.954,80 Sit, ne odgovarja, vstop:
30. 4. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8990
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00147 z
dne 19. 1. 2000 pod št. vložka
1/03262/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KRAJINA storitve v okolju d.o.o.
Novo mesto
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Lobetova 15a, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOŽUH JOŽEF, Lobetova
15 a, 8000 NOVO MESTO, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
31. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8991
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00148 z
dne 19. 1. 2000 pod št. vložka
1/03276/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5772257
Firma: VIRGIN trgovina in gostinstvo
d.o.o. Novo mesto
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kristanova 23, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 111.844,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTRUMBELJ MAJDA, Kristanova 23, 8000 NOVO MESTO, vložek:
55.922,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:

26. 4. 1993; ŠTRUMBELJ ROBERT, Kristanova 23, 8000 NOVO MESTO, vložek:
55.922,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
26. 4. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8992
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00149 z
dne 19. 1. 2000 pod št. vložka
1/03280/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VOX d.o.o., podjetje za proizvodnjo, trgovino, marketing, storitve in
zunanjo trgovino Novo mesto
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ulica talcev 2, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GREIN PAVLENČ TINA, Lamutova 34, 8000 NOVO MESTO, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
24. 5. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8993
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00150 z
dne 19. 1. 2000 pod št. vložka
1/03283/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5763991
Firma: LAKS storitve in trgovina d.o.o.
Črnomelj
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Partizanska pot 3, 8340 ČRNOMELJ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: VARDIČ STIPO, Partizanska pot 3, 8340 ČRNOMELJ, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
3. 5. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8994
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00151 z
dne 20. 1. 2000 pod št. vložka
1/03353/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5771579
Firma: PETRAN Trgovsko in storitveno podjetje d.o.o. Radenci
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: D. Radenci 12, 8342 STARI
TRG OB KOLPI
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETRIC EGON, Predgrad
34, 8342 STARI TRG OB KOLPI, vložek:
35.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
20. 5. 1993; PETRIC KATARINA, Župančičeva 2, 8330 METLIKA, vložek: 35.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 5. 1993; PETRIC ANTON, Župančičeva 2, 8330 METLIKA, vložek: 30.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 20. 5. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8995
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00152 z
dne 20. 1. 2000 pod št. vložka
1/03354/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: I.R.B. Servisno prodajni center
Šentjernej d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež:
Turopolje
25,
8310
ŠENTJERNEJ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: VRTAČIČ ALOJZ, Turopolje 25, 8310 ŠENTJERNEJ, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 8. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-8996
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00153 z
dne 20. 1. 2000 pod št. vložka
1/03361/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5806062
Firma: KMB Trgovina in gostinstvo
Gradac d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Gradac 104, 8332 GRADAC
Osnovni kapital: 224.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRIŽAN DANICA, Gradac
104, 8332 GRADAC, vložek: 224.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 5. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8997
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00154 z
dne 20. 1. 2000 pod št. vložka
1/03369/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5804604
Firma: INPRO podjetje za svetovanje
in storitve Črnomelj d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Pod lipo 12, 8340 ČRNOMELJ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KURE JANEZ, Svibnik 6/a,
8340 ČRNOMELJ, vložek: 100.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 5. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8998
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00155 z
dne 20. 1. 2000 pod št. vložka
1/03382/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5784352
Firma: KOLESAR servis, trgovina, storitve, Novo mesto d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Črmošnjice pri Stopičah 7,
8000 NOVO MESTO
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTANGELJ PETER, Črmošnjice pri Stopičah 40, 8000 NOVO MESTO, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 4. 7. 1993; ŠTANGELJ IRENA, Črmošnjice pri Stopičah 40, 8000 NOVO
MESTO, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 7. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-8999
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00156 z
dne 20. 1. 2000 pod št. vložka
1/03385/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5783534
Firma: SONYC trgovina, gostinstvo in
storitve Novo mesto d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Glavni trg 1, 8000 NOVO MESTO
Osnovni kapital: 120.000,00 Sit
Ustanovitelji: LOPATIČ IZTOK, Glavni trg
1, 8000 NOVO MESTO, vložek: 60.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 7. 1993; ZALETELJ JERNEJ, Glavni trg 1, 8000 NOVO
MESTO, vložek: 60.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 7. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9000
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00157 z
dne 20. 1. 2000 pod št. vložka
1/03395/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5796296
Firma: ATLANTIC šport, gostinstvo in
trgovina Luterško selo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Lutrško selo 9, 8222 OTOČEC
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRATNIK JANEZ, Lutrško
selo 9, 8222 OTOČEC, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 4. 1993.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9001
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00158 z
dne 20. 1. 2000 pod št. vložka
1/03404/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PEMO Podjetje za trgovino,
marketing in storitve d.o.o. Žvirče
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Žvirče 13, 8362 HINJE
Osnovni kapital: 113.000,00 Sit
Ustanovitelji: PENE IVAN, Podturen 1,
8230 MOKRONOG, vložek: 113.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 5. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9002
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00159 z
dne 20. 1. 2000 pod št. vložka
1/03428/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5796822
Firma: MOTIV proizvodnja, trgovina in
storitve Novo mesto d.o.o
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Košenice 62, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 117.500,00 Sit
Ustanovitelji: VIDLJINOVIČ VITOMIR, Košenice 62, 8000 NOVO MESTO, vložek:
117.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 6. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-9003
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00160 z
dne 20. 1. 2000 pod št. vložka
1/03446/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5868203
Firma: MPI-RIVE Podjetje za inženiring, zunanjo trgovino in trgovino Novo
mesto d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vandotova 6, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 100.152,00 Sit
Ustanovitelji: IKANOVIĆ RASIM, Ialonstraat 202, ROTTERDAM, HOLANDIJA, vložek: 100.152,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
16. 6. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9004
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00161 z
dne 20. 1. 2000 pod št. vložka
1/03471/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SEDMICA 7I trgovina, gostinstvo in storitve Novo mesto d.o.o.
Kristanova 24, Novo mesto
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kristanova 24, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 100.380,00 Sit
Ustanovitelji: ŠUŠTARŠIČ LEON, Kristanova 24, 8000 NOVO MESTO, vložek:
100.380,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
5. 7. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9005
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00162 z
dne 20. 1. 2000 pod št. vložka
1/03476/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5821720
Firma: RIM & CO Proizvodnja in prodaja Črnomelj d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vojinska c. 3, 8340 ČRNOMELJ
Osnovni kapital: 104.004,00 Sit
Ustanovitelji: DŽAFIRSPAHIĆ JASMIN,
Riste Mikičiča 70, MODRIČA, vložek:
52.002,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
1. 3. 1993; DŽAFIRSPAHIĆ HAZIM, Riste
Mikičiča 70, MODRIČA, vložek: 52.002,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 3. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9006
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00164 z
dne 20. 1. 2000 pod št. vložka
1/03509/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5813492
Firma: GRADOS gradbeništvo in trgovina Straža d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Pod Vinogradi 19, 8351
STRAŽA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: OSTRVICA JUSO, Pod vinogradi 19, 8351 STRAŽA PRI NOVEM
MESTU, vložek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 6. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9007
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00186 z
dne 28. 1. 2000 pod št. vložka
1/03517/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5814871
Firma: IMEX trgovina, uvoz-izvoz d.o.o.
Črnomelj
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Čardak 24, 8340 ČRNOMELJ
Osnovni kapital: 170.506,00 Sit
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Ustanovitelji: ŽUGELJ ZDENKA, Čardak
24,
8340
ČRNOMELJ,
vložek:
170.506,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 6. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9008
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00187 z
dne 28. 1. 2000 pod št. vložka
1/03522/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5838541
Firma: TEJA podjetje za trgovino, gostinstvo, turizem in kmetijstvo d.o.o. Deskova vas
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Deskova vas 13, 8342 STARI
TRG OB KOLPI
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠPEHAR JOŽE, Deskova
vas 13, 8342 STARI TRG OB KOLPI, vložek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
31. 5. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9009
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00188 z
dne 28. 1. 2000 pod št. vložka
1/03525/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5821118
Firma: T G P Transportno gradbeno
podjetje Metlika d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Krašnji vrh 20, 8330 METLIKA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOLOBIČ JOŽE, Krašnji
vrh 20, 8330 METLIKA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
8. 4. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku sklepa
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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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9010
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00189 z
dne 28. 1. 2000 pod št. vložka
1/03541/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5814553
Firma: SBT Trgovina na debelo in
drobno Žužemberk d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Trške Njive 17, 8360
ŽUŽEMBERK
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: URBANČIČ JOŽE, Trške
njive 17, 8360 ŽUŽEMBERK, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 6. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9011
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00190 z
dne 28. 1. 2000 pod št. vložka
1/03560/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5834694
Firma: NATA poslovne storitve in trgovina Novo mesto d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Smolenja vas 7b, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: VESELIČ NATAŠA, Smolenja vas 7b, 8000 NOVO MESTO, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
3. 7. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-9012
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00191 z
dne 28. 1. 2000 pod št. vložka
1/03561/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: T O M I d.o.o. Gradbena dejavnost, elektro in strojne instalacije, polaganje prostovodnih in zemeljskih kablov, gostinstvo, trgovina
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Smolenja vas 67, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: HREN ANTON, Smolenja
vas 67, 8000 NOVO MESTO, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
9. 7. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9013
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00192 z
dne 28. 1. 2000 pod št. vložka
1/03562/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: D A M A d.o.o. gostinstvo, trgovina, turizem, prevozništvo servisiranje
RGA in druge gasilske usluge, avtošola
Šmarješke Toplice
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šmarješke Toplice 170, 8220
ŠMARJEŠKE TOPLICE
Osnovni kapital: 112.899,00 Sit
Ustanovitelji: PRUDIČ BOJAN, Šmarješke Toplice 170, 8220 ŠMARJEŠKE
TOPLICE, vložek: 56.449,50 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 7. 1993; PRUDIČ MARJANA, Šmarješke Toplice 170, 8220
ŠMARJEŠKE TOPLICE, vložek: 56.449,50
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 7. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9014
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00193 z
dne 28. 1. 2000 pod št. vložka
1/03603/00 vpisalo v sodni register tega
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sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ZUPET Podjetje za proizvodnjo, trgovino, gostinstvo, marketing in
inženiring Škocjan d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Škocjan 13, 8275 ŠKOCJAN
Osnovni kapital: 129.675,00 Sit
Ustanovitelji: ZUPET JANEZ, Škocjan
13, 8275 ŠKOCJAN, vložek: 129.675,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 7. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9015
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00194 z
dne 28. 1. 2000 pod št. vložka
1/03617/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: FORUM marketing, inženiring,
proizvodnja in trgovina d.o.o. Šmarješke
Toplice
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Radovlja 9, 8220 ŠMARJEŠKE
TOPLICE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: AVMEDOSKI NASER, Tovarniška 6, 8270 KRŠKO, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 4. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9016
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00195 z
dne 28. 1. 2000 pod št. vložka
1/03621/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MIGAK Trgovina na debelo in
drobno, d.o.o. Mirna
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cesta 3. bataljona VDV 54,
8233 MIRNA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIGROS - trgovina na debelo in drobno, Mirna, d.o.o., Cesta 3. bataljona VDV 54, 8233 MIRNA, vložek:
51.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
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15. 4. 1993; AKBULUT TURIZM - NURI
AKBULUT Sofular Cad. Simitci Sakir, Sok.
no 18/3, FATIH /ISTAMBUL, vložek:
49.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
15. 4. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9017
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00196 z
dne 28. 1. 2000 pod št. vložka
1/03649/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SMOLE trgovina, storitve in
proizvodnja d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Žabja vas 27, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SMOLE KIM, Žabja vas 27,
8000 NOVO MESTO, vložek: 49.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 6. 1993;
SMOLE JOŽE, Žabja vas 27, 8000 NOVO
MESTO, vložek: 51.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 6. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9018
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00197 z
dne 28. 1. 2000 pod št. vložka
1/02634/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KOMGRAD komercialne in
obrtne storitve Črnomelj d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ul. 21. oktobra 10, 8340 ČRNOMELJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: WEISS DANICA, Zadružna
c. 8/e, 8340 ČRNOMELJ, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
7. 4. 1992; VLAHOVIČ FRANC, Marjana
Kozine 3, 8340 ČRNOMELJ, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
7. 4. 1992; AMBROŽIČ PETER, Drage
št. 8, 8340 ČRNOMELJ, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 4. 1992; TAJN-

ER BRIGITA, Partizanska c. 9, 8340 ČRNOMELJ, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 4. 1992; ŽUNIČ JOŽEFA,
Kočevje 15/d, 8340 ČRNOMELJ, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
7. 4. 1992; KAPELE IRENA, Čopova 17,
8340 ČRNOMELJ, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 7. 4. 1992; SOPČIČ
ZOFIJA, Prešernova 18, 8340 ČRNOMELJ, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 4. 1992; OBRTNA ZADRUGA BELA KRAJINA p.o., Ul. 21. oktobra
št. 10,
8340
ČRNOMELJ,
vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
7. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9019
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00198 z
dne 28. 1. 2000 pod št. vložka
1/02711/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5674760
Firma: KOTAR transport in trgovina
Veliki Gaber d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cesta 7, 8213 VELIKI GABER
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOTAR VLADIMIR, Cesta
7, 8213 VELIKI GABER, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 10. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9020
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00199 z
dne 28. 1. 2000 pod št. vložka
1/02720/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: F & G zastopanje, posredovanje, trgovina in druge storitve d.o.o. Novo mesto
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Košenice 56, 8000 NOVO
MESTO
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Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: OSOJNIK FRANC, Košenice 56, 8000 NOVO MESTO, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
27. 3. 1992; OSOJNIK GREGOR, Košenice 56, 8000 NOVO MESO, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
27. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9021
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00205 z
dne 2. 2. 2000 pod št. vložka 1/01057/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5381967
Firma: KOLIBRI Trgovina in zastopanje Otočec, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dobrava 54, 8341 OTOČEC
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KURE JOŽE, Kotarjeva 7,
8000 NOVO MESTO, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 28. 5. 1990; MEGLEN NADA, Kotarjeva 7, 8000 NOVO MESTO, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 28. 5. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9022
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00206 z
dne 2. 2. 2000 pod št. vložka 1/01085/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5382904
Firma: BINCA trgovsko podjetje Podgrad d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Podgrad 1, 8322 STOPIČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TURK MARJAN, Podgrad
št. 1, 8322 STOPIČE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 2. 7. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko 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 gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9023
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00207 z
dne 2. 2. 2000 pod št. vložka 1/01090/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5398401
Firma: MONIA podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o. Metlika
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Župančičeva 4, 8330 METLIKA
Osnovni kapital: 2.200,00 Sit
Ustanovitelji: CINDRIČ JOŽE, Župančičeva 4, 8330 METLIKA, vložek: 1.100,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 6. 1990; AVGUŠTIN BORIS, Cankarjeva 11, 8330
METLIKA, vložek: 1.100,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 6. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9024
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00208 z
dne 2. 2. 2000 pod št. vložka 1/01091/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5382939
Firma: VIKO vzdrževanje, kovinarstvo,
gradbeništvo in trgovina Dobrava pri
Škocjanu d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dobrava pri Škocjanu, 8275
ŠKOCJAN
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KORAČIN MIRAN, Stopiče
39, 8322 STOPIČE, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 3. 7. 1990; GRADIŠAR VINKO, Dobrava pri Škocjanu 48, 8275
ŠKOCJAN, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 7. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 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-9025
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00209 z
dne 2. 2. 2000 pod št. vložka 1/01092/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5382912
Firma: AGON Informacijski sistemi
in inženiring, d.o.o. Novo mesto, Trdinova 4
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Trdinova 4, 8000 NOVO MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: INFOTEHNA informacijski
inženiring, Novo mesto d.o.o., Trdinova 4,
8000 NOVO MESTO, vložek: 1.024,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 5. 6. 1990; JAKOVLJEVIČ ČEDOMIR, Nad mlini 4, 8000
NOVO MESTO, vložek: 244,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 6. 1990; PILIŽOTA IVICA, Hrgoviči 38, ZAGREB, vložek: 244,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 6. 1990;
GROSS NEVEN, Zajčeva 7, ZAGREB, vložek: 244,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
5. 6. 1990; TRAJKOVSKI NENAD, Brozova 34, ZAGREB, vložek: 244,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 5. 6. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9026
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00210 z
dne 2. 2. 2000 pod št. vložka 1/01122/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5400961
Firma: TOJA ELECTRONIC izdelava
električnih in elektronskih strojev in naprav d.o.o. Metlika
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kidričeva 2, 8330 METLIKA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČURK JANEZ, Kidričeva 2,
8330 METLIKA, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 22. 5. 1990; ŠIRCELJ
ANTON, Kot 79, 8333 SEMIČ, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
22. 5. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku sklepa
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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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9027
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00211 z
dne 2. 2. 2000 pod št. vložka 1/01117/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TIM-AGROSAN Kmetijska proizvodnja in trgovina, Metlika, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Mestni trg 22, 8330 METLIKA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MALJEVIČ JOŽE, Jerebova 16, 8330 METLIKA, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 6. 1990;
TRAMPUŠ MIRKO, Mestni trg 22, 8330
METLIKA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 6. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9028
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00212 z
dne 2. 2. 2000 pod št. vložka 1/01119/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5409144
Firma: OMEGA trgovina z notranjo
opremo, Črnomelj, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ulica Otona Župančiča 6,
8340 ČRNOMELJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠUNJERGA BORIS, Belokranjskega odreda 9, 8340 ČRNOMELJ,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 7. 1990; ŠUNJERGA ANTE, Belokranjskega odreda 9, 8340 ČRNOMELJ, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 7. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-9029
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00213 z
dne 2. 2. 2000 pod št. vložka
1/01127/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5400376
Firma: ILEX Semena, sadike in gozdni sadeži Črnomelj d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Heroja Starihe 1/a, 8340 ČRNOMELJ
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: DIMNIK JOŽE, Obirska 1,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.050,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 28. 3. 1991; GRGIČ
DARKO, Heroja Starihe 1/a, 8340 ČRNOMELJ, vložek: 1.050,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 3. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9030
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00214 z
dne 2. 2. 2000 pod št. vložka 1/01134/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5401003
Firma: UNIKAT podjetje za lesno proizvodnjo in trgovino Novo mesto, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Mala Cikava 6, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ILAR ŠTEFAN, Mala Cikava 6, 8000 NOVO MESTO, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
6. 6. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9031
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00215 z
dne 2. 2. 2000 pod št. vložka 1/01138/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5401593
Firma: KAPO kompletna avto postrežba, Otočec, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šentpeter 51, 8222 OTOČEC
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIDRIH JANEZ, Šentpeter
51, 8222 OTOČEC, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 22. 8. 1990; VIDRIH
PAVLA, Šentpeter 51, 8222 OTOČEC, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 8. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9032
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00218 z
dne 3. 2. 2000 pod št. vložka 1/01150/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LAPOR firma za opravljanje raziskav in izvajanje del v rudarstvu in
gradbeništvu, d.o.o., Žužemberk
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cvibelj 27, 8360 ŽUŽEMBERK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JARC LJUBICA, Cvibelj 12,
8360 ŽUŽEMBERK, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 21. 6. 1990; MALIĆBEGOVIĆ MUJO, Danila Bučarja 14,
8000 NOVO MESTO, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 21. 6. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9033
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00219 z
dne 3. 2. 2000 pod št. vložka 1/01162/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KOLOVRAT promet s tekstilnimi izdelki, Podzemelj, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Podzemelj 10/a, 8332 GRADAC
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTRUCELJ MARIJA, Pod-
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zemelj 10/a, 8332 GRADAC, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
12. 6. 1990; ŠTRUCELJ MATIJA, Podzemelj 10/a, 8332 GRADAC, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 2.
2000.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9034
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00220 z
dne 3. 2. 2000 pod št. vložka 1/01169/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5458773
Firma: PETROPREVOZ prevozništvo,
Petrova vas, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Petrova vas 18, 8340 ČRNOMELJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BUTALA ROBERT, Petrova
vas 18, 9203 PETROVA VAS, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
17. 7. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9035
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00221 z
dne 3. 2. 2000 pod št. vložka 1/01179/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: UTRIP vulkanizerstvo, Semič,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kašča 4, 8333 SEMIČ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKRINJAR JANEZ, Kašča
4, 8333 SEMIČ, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 18. 7. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
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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-9036
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00222 z
dne 3. 2. 2000 pod št. vložka 1/01182/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5402638
Firma: BOR prevoz in gostinske usluge Ratež d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ratež 3a, 8321 BRUSNICE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOŽIČ RADO, Ratež 3a,
8321 BRUSNICE, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 3. 2. 2000.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9037
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00223 z
dne 3. 2. 2000 pod št. vložka 1/01185/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5421101
Firma: LIBRA podjetje za poslovne
storitve in trgovino Novo mesto, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šegova 18, 8000 NOVO MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KASTELIC PAVEL, Šegova
18, 8000 NOVO MESTO, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 5. 1990; KASTELIC SONJA, Šegova 18, 8000 NOVO
MESTO, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 5. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9038
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00224 z
dne 3. 2. 2000 pod št. vložka 1/01201/00
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vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5409829
Firma: KOVAČ proizvodnja opreme,
ingeniring, trgovina, Novo mesto, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Bršljin n.h., 8000 NOVO MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČ MARJAN, Cegelnica 37 a, 8000 NOVO MESTO, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
4. 9. 1990; KOVAČ MIRAN, Cegelnica
37a, 8000 NOVO MESTO, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
4. 9. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9039
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00225 z
dne 3. 2. 2000 pod št. vložka 1/01209/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5413290
Firma: TIK notranja in zunanja trgovina, gostinstvo, tiskarstvo, Krasinec
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Krasinec 55, 8332 GRADAC
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAPUŠIN ROMAN, Krasinec št. 55, 8332 GRADAC, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
8. 5. 1990; KAPUŠIN BRANKO, Krasinec
št. 55, 8332 GRADAC, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 5. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9040
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00226 z
dne 3. 2. 2000 pod št. vložka 1/01218/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5771773
Firma: BIDNO gradbeno, storitveno in
trgovsko podjetje Novo mesto, d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Gor. Kamence 17, 8000
NOVO MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRODNIK JOŽE, Gor. Kamence 17, 8000 NOVO MESTO, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
2. 7. 1990; BRODNIK JOŽICA, Gor. Kamence 17, 8000 NOVO MESTO, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
2. 7. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9041
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00227 z
dne 3. 2. 2000 pod št. vložka
1/01223/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5413141
Firma: DAMI turizem-gostinstvo, izvoz
-uvoz, notranja trgovina in računalništvo, Metlika d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cesta bratstva in enotnosti
83, 8330 METLIKA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOJČINOVIČ RADOVAN,
Cesta bratstva in enotnosti 83, 8330 METLIKA, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 20. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9042
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00228 z
dne 3. 2. 2000 pod št. vložka 1/01248/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5413133
Firma: 5-FIMI kovinarstvo, plastika in
trgovina Žužemberk, d.o.o
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež:
Prapreče
16,
8360
ŽUŽEMBERK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
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Ustanovitelji: FILIPČIČ MIHAEL, Prapreče 16, 8360 ŽUŽEMBERK, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
29. 8. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9043
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00229 z
dne 3. 2. 2000 pod št. vložka 1/01273/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5414229
Firma: M - TOUR avtobusni promet,
Novo mesto, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dolž 63, 8000 NOVO MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: OVNIČEK MARJAN, Bršljin
61, 8000 NOVO MESTO, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 9. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9044
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00230 z
dne 3. 2. 2000 pod št. vložka 1/01260/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5413303
Firma: T.R.D. Trgovina rezervnih delov, Novo mesto, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Marjana Kozine 2, 8000
NOVO MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOHTE ANDREJ, Marjana
Kozine 2, 8000 NOVO MESTO, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
31. 8. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 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-9045
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00231 z
dne 3. 2. 2000 pod št. vložka 1/01269/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5413320
Firma: MINER - EXPRES nizke gradnje in trgovina Novo mesto, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Majde Šilc 19, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MLADEN LEBURIĆ, Majde
Šilc 19, 8000 NOVO MESTO, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
24. 9. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9046
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00232 z
dne 3. 2. 2000 pod št. vložka 1/01282/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PODGORJE podjetje avto šola,
trgovina, gostinstvo in storitve Novo mesto, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Podgrad 14, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: AMBROŽIČ JOŽE, Podgrad
14, 8000 NOVO MESTO, vložek: 1.000,00
Sit, ne
odgovarja, vstop: 3. 9. 1990;
AMBROŽIČ MARTINA, Podgrad 14, 8000
NOVO MESTO, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 3. 9. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9047
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00233 z
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dne 3. 2. 2000 pod št. vložka 1/01285/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5414156
Firma: TEHNOLES trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o., Trebnje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Mala Ševnica 6, 8210 TREBNJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRM ANTON, Mala Ševnica 6, 8210 TREBNJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 8. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9048
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00234 z
dne 3. 2. 2000 pod št. vložka 1/01289/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5416710
Firma: GLOBAL T podjetje za storitve
in trgovino Novo mesto, d.o.o
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Slavka Gruma 48, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KONDA-ŠKOF TANJA,
Slavka Gruma 48, 8000 NOVO MESTO,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 8. 1990; ŠKOF VINKO, Slavka Gruma
48, 8000 NOVO MESTO, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 8. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9049
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00235 z
dne 3. 2. 2000 pod št. vložka 1/01295/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5414199
Firma: TEHNOTRADE podjetje za proizvodnjo, prodajo, zastopstvo, marketing, uvoz-izvoz, Novo mesto, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Št.

Sedež: Mestne njive 1, 8000 NOVO
MESTO
Ustanovitelji: MURN PETER, Mestne njive 1, 8000 NOVO MESTO, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
26. 9. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9050
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00236 z
dne 3. 2. 2000 pod št. vložka 1/01300/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5416728
Firma: ARTHA DESIGN podjetje za oblikovanje, storitve in trgovino Novo mesto, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Nad mlini 22, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JUVAN TAMARA, Nad mlini
22, 8000 NOVO MESTO, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 8. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9051
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00237 z
dne 3. 2. 2000 pod št. vložka 1/01301/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5416728
Firma: AVTOKIT proizvodno, storitveno in trgovsko uvozno-izvozno podjetje,
Semič, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Krvavčji vrh 16, 8333 SEMIČ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POŽEK ANTON, Krvavčji
vrh 16, 8333 SEMIČ, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 21. 8. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku sklepa
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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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9052
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00238 z
dne 3. 2. 2000 pod št. vložka 1/01304/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5414512
Firma: ZIP zastopanje in posredovanje Novo mesto, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šegova ul. 3, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JURŠAK BORUT, Šegova
ul. 3, 8000 NOVO MESTO, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
24. 9. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9053
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00239 z
dne 3. 2. 2000 pod št. vložka 1/01306/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5417449
Firma: VITO Trgovina in storitve Novo
mesto, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cesta herojev 4, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RESNIK ZLATKA, Cesta
herojev 4, 8000 NOVO MESTO, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
24. 9. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9054
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00240 z
dne 3. 2. 2000 pod št. vložka 1/01308/00
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vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5417449
Firma: R & R storitveno, posredniško,
proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.
Mokronog
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vrh nad Mokronogom 46,
8230 MOKRONOG
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SKOBE ROBERT, Šegova
10, 8000 NOVO MESTO, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 9. 1990;
SKOBE RUDOLF, Šegova 10, 8000 NOVO
MESTO, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 9. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9055
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00242 z
dne 4. 2. 2000 pod št. vložka 1/01314/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5783470
Firma: SAN trgovina in storitve Novo
mesto d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Volčičeva 8, 8000 NOVO MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTANGELJ MILAN, Volčičeva 8, 8000 NOVO MESTO, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
13. 5. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9056
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00243 z
dne 4. 2. 2000 pod št. vložka 1/01341/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: HRIBAR Ekonomsko-finančni
inženiring, Novo mesto, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Ljubljanska 48, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HRIBAR STANISLAV, Ljubljanska 48, 8000 NOVO MESTO, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
29. 10. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9057
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00244 z
dne 4. 2. 2000 pod št. vložka 1/01358/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5422400
Firma: PODGORJE podjetje za preskrbo kmetijske dejavnosti, Stopiče d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Stopiče n.h., 8322 STOPIČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MERVAR ALOJZ, Stopiče
68, 8322 STOPIČE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 26. 9. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9058
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00245 z
dne 4. 2. 2000 pod št. vložka 1/01363/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5430542
Firma: IRENE - QUICK SHOP trgovina
in nudenje storitev Črnomelj, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Nova loka 1, 8340 ČRNOMELJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DANTINGER IRENA, Nova
loka 1, 8340 ČRNOMELJ, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
20. 9. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9059
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00246 z
dne 4. 2. 2000 pod št. vložka 1/01365/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5430003
Firma: AVIO trgovina, prevozništvo,
zastopstvo Semič, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Semič 25 b, 8333 SEMIČ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAPŠ LJUBA, Semič 25 b,
8333 SEMIČ, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 6. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9060
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00247 z
dne 4. 2. 2000 pod št. vložka 1/01367/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TURN Gostinstvo, turizem in trgovina Soteska, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Soteska 41, 8341 STRAŽA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KONČINA JOŽE, Pod vinogradi 3, 8351 STRAŽA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 10. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9061
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00248 z
dne 4. 2. 2000 pod št. vložka 1/01378/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Firma: LUKEŽ TRGOCOMMERCE podjetje za trgovino, gostinstvo, uvoz in izvoz Žužemberk, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Stranska vas 80, 8360
ŽUŽEMBERK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEGAN JURE, Ob Težki vodi 68, 8000 NOVO MESTO, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
23. 10. 1990; LEGAN MARIJA, Ob Težki
vodi 68, 8000 NOVO MESTO, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
23. 10. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9062
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00249 z
dne 4. 2. 2000 pod št. vložka 1/01379/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5430810
Firma: PIKAPOLONICA Proizvodnja in
trgovina Zagrad d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Zagrad 14, 8220 ŠKOCJAN
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VOVK RENATA ML., Zagrad 14, 8275 ŠKOCJAN, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
9. 12. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9063
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00250 z
dne 4. 2. 2000 pod št. vložka 1/01387/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5430771
Firma: DETEKTIV - BUERO varovanje
ljudi in premoženja Bela Cerkev, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Bela Cerkev 27, 8220
ŠMARJEŠKE TOPLICE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit

Št.

Ustanovitelji: KLANČAR SIMON, Trdinova ul. 39, 8000 NOVO MESTO, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
20. 9. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9064
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00251 z
dne 4. 2. 2000 pod št. vložka 1/01389/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5439841
Firma: GRAMEX trgovina na debelo in
drobno Gradac, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Gradac št. 54, 8332 GRADAC
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STAREŠINIČ JANKO, Mlake 2, 8332 GRADAC, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 11. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9065
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00252 z
dne 4. 2. 2000 pod št. vložka 1/01392/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5431158
Firma: KOLESAR gostinstvo, trgovina,
uvoz-izvoz, Dolenjske Toplice, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dolnje Sušice 22, 8350 DOLENJSKE TOPLICE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TEKAVČIČ JANEZ, Dolnje
Sušice 22, 8350 DOLENJSKE TOPLICE,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 10. 1990; TEKAVČIČ MILENA, Dolnje
Sušice 22, 8350 DOLENJSKE TOPLICE,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 10. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
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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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9066
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00253 z
dne 4. 2. 2000 pod št. vložka 1/01395/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5597692
Firma: SONIS trgovsko podjetje in moda Novo mesto d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Jurčičeva št. 1, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKUFCA VLASTA, Jurčičeva št. 1, 8000 NOVO MESTO, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
24. 10. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9067
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00254 z
dne 4. 2. 2000 pod št. vložka 1/01414/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5440106
Firma: MAKO kovinoplastika Črnomelj, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Prešernova 6a, 8340 ČRNOMELJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOLBEZEN MARIJA, Prešernova 6 a, 8340 ČRNOMELJ, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
20. 11. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9068
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00255 z
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dne 4. 2. 2000 pod št. vložka 1/01416/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5444675
Firma: FABI proizvodno trgovsko podjetje Lutrško selo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Lutrško selo 28 a, 8222
OTOČEC
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FABIJAN ANDREJ, Cesta
herojev 33a, 8000 NOVO MESTO, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
15. 11. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9069
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00256 z
dne 4. 2. 2000 pod št. vložka 1/01428/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5438462
Firma: SOLAR SERVIS Solarna zaščita in izolacije Dolenjske Toplice, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Meniška vas 73, 8350 DOLENJSKE TOPLICE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BIČEK ANDREJ, Meniška
vas 73, 8350 DOLENJSKE TOPLICE, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 11. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9070
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00257 z
dne 4. 2. 2000 pod št. vložka 1/01445/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5438586
Firma: ADRIA TRADE zunanja trgovina, posredovanje in inženiring, d.o.o.
Metlika
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Župančičeva ulica 2, 8330
METLIKA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽUGČIĆ DARIO, Struga 1a,
KARLOVAC, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 11. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9071
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00258 z
dne 4. 2. 2000 pod št. vložka 1/01447/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5437059
Firma: ANIA IMPEX izvoz, uvoz in trgovina, Novo mesto, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kristanova 32, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: OPARA JANEZ, Gor. Dobrava 2, 8210 TREBNJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 11. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9072
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00259 z
dne 4. 2. 2000 pod št. vložka 1/01448/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5565219
Firma: METEOR gradbeni inženiring,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kolodvorska c. 24, 8340 ČRNOMELJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BAHOR DUŠAN, Čardak
17, 8340 ČRNOMELJ, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 9. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9073
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00260 z
dne 4. 2. 2000 pod št. vložka 1/01469/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5439680
Firma: GRECOM proizvodnja, trgovina in razvoj, d.o.o. Novo mesto
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Majde Šilc 22, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GREGORIČ ANTON, Majde Šilc 22, 8000 NOVO MESTO, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
10. 12. 1990; GREGORIČ MARKO, Trdinova 5 c, 8000 NOVO MESTO, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
10. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9074
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00261 z
dne 4. 2. 2000 pod št. vložka 1/01473/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5443105
Firma: INKO informacijski konzalting,
d.o.o. Novo mesto
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Trdinova 4, 8000 NOVO MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: INFOTEHNA informacijski
inženiring, d.o.o., Trdinova 4, 8000 NOVO
MESTO, vložek: 1.020,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 10. 1990; ŠNIDARŠIČ
JADRANKO, Majde Šilc 21, 8000 NOVO
MESTO, vložek: 980,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 31. 10. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
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Sr-9075
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00263 z
dne 7. 2. 2000 pod št. vložka
1/01376/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5444845
Firma: MEŽNARIC Trgovina, gostinstvo, uvoz in izvoz Veliki Orehek
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Veliki Orehek 18, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MURN JANEZ, Veliki Orehek 18, 8000 NOVO MESTO, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
28. 10. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9076
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00264 z
dne 7. 2. 2000 pod št. vložka 1/01383/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5425867
Firma: HELENA Šport, rekreacija in
gostinstvo, Novo mesto, d.o.o
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Marjana Kozine št. 34, 8000
NOVO MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MALNAR SLAVKO, Marjana Kozine št. 34, 8000 NOVO MESTO, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
7. 11. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9077
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00265 z
dne 7. 2. 2000 pod št. vložka
1/01477/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Št.

Matična številka: 5440378
Firma: MOŠKOVC zidarstvo, trgovina,
uvoz in izvoz Novo mesto d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Zajčji vrh 3, 8000 NOVO MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TURK ANTON, Zajčji vrh 3,
8000 NOVO MESTO, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9078
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00266 z
dne 7. 2. 2000 pod št. vložka
1/01492/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5451337
Firma: SDP Sistemi za design in proizvodnjo, d.o.o. Novo mesto, Trdinova 4
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Trdinova 4, 8000 NOVO MESTO
Osnovni kapital: 200.000,00 Sit
Ustanovitelji: INFOTEHNA informacijski
inženiring Novo mesto d.o.o., Trdinova 4,
8000 NOVO MESTO, vložek: 100.980,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 11. 1990;
PILOŽOTA IVICA, Hrgoviči 38, ZAGREB,
vložek: 24.755,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 11. 1990; VESELIČ BOJAN, Ruska 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
24.755,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
12. 11. 1990; ERDELJAC TIHOMIR, Moše Pijade 110a, KARLOVAC, vložek:
24.755,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
12. 11. 1990; JAKOVLJEVIČ ČEDOMIR,
Nad mlini 4, 8000 NOVO MESTO, vložek:
24.755,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
12. 11. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9079
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00267 z
dne 7. 2. 2000 pod št. vložka 1/01494/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep

23 / 15. 3. 2000 / Stran 2069
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5451329
Firma: KAVAL računalniški inženiring,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cegelnica 60, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: AVBAR ZLATKO, Cegelnica 60, 8000 NOVO MESTO, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
17. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9080
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00268 z
dne 7. 2. 2000 pod št. vložka 1/01500/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5455685
Firma: CRUCIUM kovinarstvo, servis,
trgovina Groblje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež:
Groblje
22,
8310
ŠENTJERNEJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOŽIČ STANISLAV, Groblje 22, 8310 ŠENTJERNEJ, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
17. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9081
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00269 z
dne 7. 2. 2000 pod št. vložka 1/01502/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5456266
Firma: CENE trgovina in gostinstvo
Šentjernej, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež:
Dobravica
37,
8310
ŠENTJERNEJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
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Ustanovitelji: VIDIC MARTIN, Dobravica
37, 8310 ŠENTJERNEJ, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9082
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00270 z
dne 7. 2. 2000 pod št. vložka 1/01530/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5452988
Firma: AVTOMOBIL BELA KRAJINA
posredništvo, Črnomelj, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Lokve 1/b, 8340 ČRNOMELJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POTOKAR JANEZ, Lokve
1/b, 8340 ČRNOMELJ, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9083
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00271 z
dne 7. 2. 2000 pod št. vložka 1/01544/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5451647
Firma: PAVLIN Podjetje za storitve, gostinstvo in trgovino Trebnje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Štefan 29, 8210 TREBNJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAVLIN AVGUST, Štefan
29, 8210 TREBNJE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 29. 10. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-9084
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00272 z
dne 7. 2. 2000 pod št. vložka
1/01545/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5451493
Firma: EUROMAX Tržni marketing, Novo mesto, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Prečna 71, 8000 NOVO MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRULEC JOŽICA, Prečna
71, 8000 NOVO MESTO, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 1. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9085
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00273 z
dne 7. 2. 2000 pod št. vložka
1/01550/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5456703
Firma: LEIS Podjetje za marketing in
trgovino d.o.o. Straža
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Pod vinogradi 21, 8351
STRAŽA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ISKRA MILAN, Pod vinogradi 21, 8351 STRAŽA, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 11. 1990;
LEVEC BORUT, Cesta 4.maja 70/a, 1380
CERKNICA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 11. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9086
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00274 z
dne 7. 2. 2000 pod št. vložka 1/01553/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5448107
Firma: BOTRAK Podjetje za proizvodnjo, trgovino, storitve in kooperacijo,
Trebnje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Blato 22, 8210 TREBNJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: OKORN BOJAN, Blato 22,
8210 TREBNJE, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 9. 11. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9087
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00275 z
dne 7. 2. 2000 pod št. vložka 1/01563/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5878101
Firma: GARANT trgovina, storitve in
proizvodnja d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Rumanja vas 43, 8000
STRAŽA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRIL MIHAEL, Regerča vas
47, 8000 NOVO MESTO, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 1. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9088
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00276 z
dne 7. 2. 2000 pod št. vložka 1/01598/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5467489
Firma: NADA podjetje za trgovino in
proizvodnjo d.o.o. Straža
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Prapreče 3 b, 8351 STRAŽA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽITNIK JANEZ, Prapreče
3b, 8351 STRAŽA, 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-
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gistrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9089
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00277 z
dne 7. 2. 2000 pod št. vložka
1/01599/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5465460
Firma: AVTOHIŠA MARKOVIČ Trgovina in servis Dolenjske Toplice d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Na griču 2, 8350 DOLENJSKE
TOPLICE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARKOVIČ FRANC, Na griču 2, 8350 DOLENJSKE TOPLICE, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
1. 2. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9090
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00278 z
dne 7. 2. 2000 pod št. vložka 1/01611/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5466431
Firma: LOMBRIKULTURA Proizvodnja
humusa, Šmarje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šmarje 9, 8310 ŠENTJERNEJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLEMENČIČ ANDREJ,
Šmarje 9, 8310 ŠENTJERNEJ, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
31. 1. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.

Št.

Sr-9091
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00279 z
dne 7. 2. 2000 pod št. vložka 1/01625/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5689848
Firma: BOGNAR Storitveno podjetje,
Straža, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Gradiška 1, 8351 STRAŽA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TISOVIC PAVEL METOD,
Na žago 5, 8000 NOVO MESTO, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
6. 12. 1990; TISOVIC MATILDA, Na žago
5, 8351 STRAŽA, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 6. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9092
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00280 z
dne 7. 2. 2000 pod št. vložka 1/01627/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5473993
Firma: MITT montaža, inženiring, trgovina, Novo mesto, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ob Težki vodi 70, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLEMENČIČ SANDI, K Roku 84, 8000 NOVO MESTO, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
10. 12. 1990; LUKŠIČ BOJAN, Roška cesta 17, 8350 DOLENJSKE TOPLICE, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 12. 1990; JOVIČ RADISAV, Zagrebška
16, 8000 NOVO MESTO, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9093
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00281 z
dne 7. 2. 2000 pod št. vložka 1/01629/00
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vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5640156
Firma: KINS proizvodnja, trgovina na
debelo in drobno ter svetovanje, Žužemberk d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cvibelj 12, 8360 ŽUŽEMBERK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PERKO FRANCI, Vrtače 5,
8360 ŽUŽEMBERK, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 19. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9094
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00282 z
dne 7. 2. 2000 pod št. vložka 1/01631/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5482097
Firma: KBA-TRADE podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o. Trebnje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ul. Dolenjskega odreda 13,
8210 TREBNJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: UHAN KAROL, Ul. Dolenjskega odreda 13, 8210 TREBNJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
29. 1. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9095
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00283 z
dne 7. 2. 2000 pod št. vložka 1/01637/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5466318
Firma: LOUISE podjetje za trgovino,
d.o.o. Metlika
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Mestni log 3, 8330 METLIKA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
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Ustanovitelji: JUREJEVČIČ DANILO,
Ul. 1 maja 3, 8330 METLIKA, vložek:
1.200,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
30. 1. 1991; JUREJEVČIČ NIVES, Primorska bb, NOVALJA NA PAGU, vložek:
400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
30. 1. 1991; JUREJEVČIČ EMILIJA, Ulica
1. maja 3, 8330 METLIKA, vložek: 400,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 1. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9096
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00284 z
dne 7. 2. 2000 pod št. vložka 1/01634/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5533031
Firma: JO-NA proizvodnja in trgovina,
Novo mesto, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Jerebova ulica 12, 8000
NOVO MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: UDOVIČ JOŽE, Jerebova
ulica 12, 8000 NOVO MESTO, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
22. 1. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9097
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00285 z
dne 7. 2. 2000 pod št. vložka 1/01656/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5468418
Firma: VIDEO AVDIO COMPUTERS trgovina, proizvodnja, servis-elektronika
Novo mesto, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Drska 59, 8000 NOVO MESTO
Osnovni kapital: 4.000,00 Sit
Ustanovitelji: VOVK MILICA, Drska 59,
8000 NOVO MESTO, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 9. 1. 1991; VOVK
BRANKO, Drska 59, 8000 NOVO MESTO,
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vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
9. 1. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9098
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00286 z
dne 7. 2. 2000 pod št. vložka 1/01659/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5472245
Firma: LAUFER Detektivsko in trgovsko podjetje Novo mesto, d.o.o
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Zagrebška 2, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RIZVANOVIĆ NURIF, Zagrebška 4a, 8000 NOVO MESTO, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
12. 2. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9099
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00287 z
dne 7. 2. 2000 pod št. vložka 1/01660/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5471877
Firma: ALPHA TRADE Proizvodnja in
storitve, Šentjernej, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež:
Turopolje
2,
8310
ŠENTJERNEJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KROMAR FRANC, Turopolje 2, 8310 ŠENTJERNEJ, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
31. 1. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 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-9100
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00288 z
dne 7. 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:
Matična številka: 5471869
Firma: VALTUR Avtobusni promet,
Draga, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Draga 12, 8232 ŠENTRUPERT
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠANTELJ MILAN, Draga
12, 8232 ŠENTRUPERT, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 1. 1991;
KRIŽNIK MIHAEL, Drensko rebro 38, 3261
LESIČNO, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 1. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9101
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00289 z
dne 7. 2. 2000 pod št. vložka 1/01669/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5821428
Firma: TIMEX transport, trgovina,
gradbeništvo, inženiring, marketing,
uvoz, izvoz, d.o.o. Metlika
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Metlika - poslovni center,
8341 METLIKA
Osnovni kapital: 16.000,00 Sit
Ustanovitelji: BREGAČ FRANC, Pod
Trško goro 47, 8000 NOVO MESTO, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 12. 1990; BUTALA VINKO, Kumanovska 3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 12. 1990;
ČERNE FRANC, Cviblje 24, 8350 DOLENJSKE TOPLICE, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 19. 12. 1990; GOSENCA JOŽE, Radovica 84, 8330 METLIKA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 12. 1990; GRABRIJAN ANICA, CBE
32, 8330 METLIKA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 19. 12. 1990; GUŠTIN MARJAN, Trdinova ulica n.h., 8330 METLIKA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 19. 12. 1990; HRSTE TATJANA, Ulica 1.maja 4, 8330 METLIKA, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
19. 12. 1990; JELERČIČ MARIJA, Grabro-
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vec 8, 8330 METLIKA, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 12. 1990;
KOSTELEC VERA, Ulica 1. maja 3, 8330
METLIKA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 12. 1990; KRNC FRANC,
Mestne njive 21, 8000 NOVO MESTO, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 12. 1990; NEMANIČ ANTON, Božakovo 26, 8330 METLIKA, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 12. 1990;
PEČARIČ JANEZ, Cankarjeva 15, 8330
METLIKA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 12. 1990; POŽUN JOŽE,
Tomšičeva 4, 8281 SENOVO, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
19. 12. 1990; ROLIH JANEZ, Petelinjek
55, 8000 NOVO MESTO, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 12. 1990;
ŠTURM OTMAR, Mestni trg 25, 8330 METLIKA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 19. 12. 1990; TRENK NADA, Ulica
1. maja 3, 8330 METLIKA, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
19. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9102
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00290 z
dne 7. 2. 2000 pod št. vložka 1/01673/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MAJAS podjetje za kooperacijo, trgovino in proizvodnjo Mirna, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Lunačkova 15, 8233 MIRNA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SLADIČ MARTINA, Lunačkova 15, 8233 MIRNA, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12. 1990;
SLADIČ JANEZ, Lunačkova 15, 8233 MIRNA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 26. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9103
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00291 z
dne 7. 2. 2000 pod št. vložka 1/01675/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep

Št.

o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5533040
Firma: MAKRO organiziranje in trgovina, Šentjernej, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Staro sejmišče 47, 8310
ŠENTJERNEJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KROŠELJ FRANC, Staro
Sejmišče 47, 8310 ŠENTJERNEJ, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
15. 11. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9104
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00292 z
dne 7. 2. 2000 pod št. vložka 1/01702/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5481694
Firma: ROXY trgovina na debelo in
drobno, uvoz, izvoz, prevozništvo, Novo
mesto, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šegova ulica 6, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PUNGERČAR TONE, Šegova ul. 6, 8000 NOVO MESTO, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
21. 2. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9105
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00293 z
dne 7. 2. 2000 pod št. vložka 1/01713/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5482127
Firma: MIPO podjetje za proizvodnjo
in trgovino, d.o.o. Mokronog
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Paradiž 13, 8230 MOKRONOG
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Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽAGAR JOŽE, Paradiž 13,
8230 MOKRONOG, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 5. 2. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9106
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00294 z
dne 7. 2. 2000 pod št. vložka 1/01714/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5482119
Firma: DGV podjetje za proizvodnjo in
trgovino, d.o.o. Trebnje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Benečija 7, 8210 TREBNJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GODNJAVEC DRAGO, Benečija 7, 8210 TREBNJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 2. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9107
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00295 z
dne 7. 2. 2000 pod št. vložka 1/01720/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5491185
Firma: KROVSTVO Krovsko podjetje
Sela, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Sela pri Dolenjskih Toplicah
1, 8350 DOLENJSKE TOPLICE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAMARŠIČ JOŽE, Sela
pri Dolenjskih Toplicah 1, 8350 DOLENJSKE TOPLICE, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 22. 2. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 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-9108
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00296 z
dne 7. 2. 2000 pod št. vložka 1/01725/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5516439
Firma: SKALA Avtošola in ostale storitve Semič d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Omota 5, 8333 SEMIČ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SKALA MATIJA, Krvavčji vrh
3, 8333 SEMIČ, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 7. 3. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9109
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00297 z
dne 7. 2. 2000 pod št. vložka 1/01726/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: FECROM podjetje za projektiranje, zunanjo trgovino in zastopanje
d.o.o. Mirna peč
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Hrastje 12, 8216 MIRNA PEČ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAH ZVONKO, Hrastje 12,
8216 MIRNA PEČ, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 13. 2. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9110
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00298 z
dne 7. 2. 2000 pod št. vložka 1/01727/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TASA proizvodnja in vzdrževanje, Žužemberk, d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Grajski trg 15, 8360
ŽUŽEMBERK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KEKO tovarna keramičnih
kondenzatorjev, d.d., Žužemberk, Grajski
trg 15, 8360 ŽUŽEMBERK, vložek: 980,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 2. 1991; KOVAČ JOŽE, Grajski trg 40, 8360
ŽUŽEMBERK, vložek: 1.020,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 2. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9111
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00299 z
dne 7. 2. 2000 pod št. vložka 1/01728/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5481813
Firma: SMASH Šport in gostinstvo Novo mesto, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Župančičevo sprehajališče 1,
8000 NOVO MESTO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ODBOJKARSKI KLUB
PIONIR NOVO MESTO, Zupančičevo sprehajališče 1, 8000 NOVO MESTO, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
12. 3. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9112
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00300 z
dne 7. 2. 2000 pod št. vložka 1/01732/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DIP podjetje za design, inženiring in projektiranje d.o.o., Novo mesto
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Resljeva 1a, 8000 NOVO MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BLATNIK DUŠAN, Ul. Stare pravde 39, 8000 NOVO MESTO, vlo-

žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9113
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00301 z
dne 7. 2. 2000 pod št. vložka 1/01154/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5411548
Firma: GOSTKOV-MARKETING d.o.o.
gostinstvo, turizem in kovinska galanterija marketing na debelo in drobno
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kot 68 a, 8333 SEMIČ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MOHAR MARTIN, Kot
68/a, 8333 SEMIČ, vložek: 666,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 13. 9. 1990; STERGAR
JOŽE, Partizanska 46, 4220 ŠKOFJA
LOKA, vložek: 666,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 13. 9. 1990; BUSIČ BOGDAN, Bojanci 28, 8344 VINICA, vložek: 668,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 13. 9. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9114
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00302 z
dne 7. 2. 2000 pod št. vložka 1/01275/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5414237
Firma: TRGOLES zaključna in obrtna
dela v gradbeništvu Straža, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Pod vinogradi 4, 8351
STRAŽA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STRUNA SLAVKO, Pod vinogradi 4, 8351 STRAŽA, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 8. 1990;
STRUNA ZVONKA, Pod vinogradi 4, 8351
STRAŽA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 8. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
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gistrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9115
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00303 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka 1/01691/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5479053
Firma: MATJAŽ trgovina, gostinstvo in
turizem, Zajčji vrh, d.o.o
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Zajčji vrh 28, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JANČAR ZLATKO, Zajčji
vrh 28, 8000 NOVO MESTO, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
18. 1. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9116
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00304 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka 1/00576/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5323185
Firma: EKOS podjetje za opravljanje
intelektualnih storitev, d.o.o., Žužemberk
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Grajski trg 34, 8360
ŽUŽEMBERK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLUT IVAN, Grajski trg 34,
8360 ŽUŽEMBERK, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 6. 1. 1990; PLUT MILAN, Šegova ul. 45, 8000 NOVO MESTO,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 1. 1990.
Obrazložitev: Proti sklepu o začetku postopka izbrisa je bil vložen ugovor, ki ga je
registrsko sodišče s sklepom Srg 434/99 z
dne 21. 12. 1999 zavrnilo in na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l.
RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra
v izreku sklepa navedeno gospodarsko
družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko
družbenik oziroma delničar gospodarske

Št.

družbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-9117
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00305 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka
1/01350/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5416507
Firma: KOS IMPORT-EXPORT in trgovina Črnomelj d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Trdinova 8, 8340 ČRNOMELJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOS SREČKO, Trdinova 8,
8340 ČRNOMELJ, vložek: 1.500,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 21. 9. 1990; KOS
BOJANA, Trdinova 8, 8340 ČRNOMELJ,
vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 9. 1990.
Obrazložitev: Proti sklepu o začetku postopka izbrisa je bil vložen ugovor, ki ga je
registrsko sodišče s sklepom Srg 536/99 z
dne 16. 12. 1999 zavrnilo in na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l.
RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra
v izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9118
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00306 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka 1/02032/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5567483
Firma: TONY Podjetje za trgovino, gostinstvo in transport Novo mesto d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Prečna 78, 8000 NOVO MESTO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAZBEC ANTON, Prečna
78, 8000 NOVO MESTO, vložek: 7.200,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 1. 1992; JAZBEC DEJAN, Prečna 78, 8000 NOVO
MESTO, vložek: 800,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 6. 1. 1992.
Obrazložitev: Proti sklepu o začetku postopka izbrisa je bil vložen ugovor, ki ga je
registrsko sodišče s sklepom Srg 628/99 z
dne 21. 12. 1999 zavrnilo in na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l.
RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra
v izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
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Sr-9119
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00307 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka 1/03437/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5814863
Firma: ARISTA Agencija za računalniške in intelektualne storitve trženje in
astrologijo, d.o.o. Šentjernej
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež:
Hrastje
21,
8310
ŠENTJERNEJ
Osnovni kapital: 169.187,00 Sit
Ustanovitelji: JUREČIČ BERN, Hrastje
21,
8297
ŠENTJERNEJ,
vložek:
169.187,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 6. 1993.
Obrazložitev: Proti sklepu o začetku postopka izbrisa je bil vložen ugovor, ki ga je
registrsko sodišče s sklepom Srg 770/99 z
dne 21. 12. 1999 zavrnilo in na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l.
RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra
v izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9120
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00308 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka 1/00500/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5787483
Firma: P.GOLIA trgovsko, založniško
in grafično podjetje, Trebnje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cesta Gubčeve brigade 9,
8210 TREBNJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIRT BRUNO, Gubčeva 5,
8000 NOVO MESTO, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1989; POLIĆ
VLADIMIR, V.Popoviča 68, ZAGREB, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 12. 1989.
Obrazložitev: Proti sklepu o začetku postopka izbrisa je bil vložen ugovor, ki ga je
registrsko sodišče s sklepom Srg 423/99 z
dne 21. 12. 1999 zavrnilo in na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l.
RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra
v izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9121
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/00990 z
dne 20. 12. 1999 pod št. vložka
1/00421/00 vpisalo v sodni register tega
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sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5311454
Firma: ELKOŠ proizvodnja in montaža električne opreme, Kanižarica, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kanižarica 39, 8340 ČRNOMELJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠAVOR ZDRAVKO, Kanižarica 39, 8340 ČRNOMELJ, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
22. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9122
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/00991 z
dne 20. 12. 1999 pod št. vložka
1/00310/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5374898
Firma: PLAMEX zasebno podjetje za
požarni inženiring in trgovino z zaščitno
opremo, Novo mesto, p.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cesta herojev 36, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 1.000,00 Sit
Ustanovitelji: HORVAT MIHAL, Kotarjeva
7, 8000 NOVO MESTO, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 6. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9123
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/00992 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/00348/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5304334
Firma: H & A DESIGN Podjetje za urejanje stanovanj, hiš in lokalov, d.o.o., Novo mesto
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Drska 30, 8000 NOVO MESTO
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Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HENIGMAN ŽARKO, Drska
30, 8000 NOVO MESTO, vložek: 1.500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 12. 1989;
ADAMLJE BRANKA, Puciharjeva 30, 1291
ŠKOFLJICA, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9124
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/00993 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/00373/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5306361
Firma: EME Podjetje za elektroinstalacije d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Mali Gaber 8, 8213 VELIKI
GABER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEKOLJ TOMISLAV, Mali
Gaber 8, 8213 VELIKI GABER, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
15. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9125
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/00994 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/00377/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5370922
Firma: CORAL trgovsko in posredniško podjetje, Mokronog, Preloge 9,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Preloge 9, 8230 MOKRONOG
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GAŠPERŠIČ JOŽE, Gomila 10, 8233 MIRNA NA DOLENJSKEM, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 12. 1989; GREGORČIČ ALOJZ, Preloge 16, 8230 MOKRONOG, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
19. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9126
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/00995 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/00403/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5309140
Firma: CEF-PRINT grafično propagandni inženiring Novo mesto, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Pod Trško goro 79, 8000
NOVO MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CEMIČ FRANC, Pod Trško
goro 79, 8000 NOVO MESTO, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 12.
1999.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9127
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/00996 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/00428/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5310334
Firma: FRADR proizvodnja, trgovina
in storitve, Trebnje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Rožna ulica 9, 8210 TREBNJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DRNOVŠEK FRANC, Rožna ulica 9, 8210 TREBNJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
23. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
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Sr-9128
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/00997 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/00442/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5313066
Firma: JOLIE MOME d.o.o., podjetje
za organizacijo proizvodnje, uvoz - izvoz
pletilskih izdelkov, Novo mesto
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Volčičeva ulica 10, 8000
NOVO MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ABRAMOVIČ-FRIEDETZKY
MARIJA, Adrijevičeva 2l, ZAGREB, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
19. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9129
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/00998 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/00445/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5316502
Firma: VIKTOR trgovsko zastopanje,
posredovanje, trgovina in gostinstvo,
Novo mesto, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ob Težki vodi 63, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JENIČ TATJANA, Koroška
vas 28, 8000 NOVO MESTO, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
26. 3. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9130
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/00999 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/00447/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Št.

Matična številka: 5731640
Firma: BREZA podjetje za kmetijsko
proizvodnjo in trgovino na debelo in
drobno, Dolnje Radulje 8 b d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dolnje Radulje 8 b, 8275
ŠKOCJAN
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: OBERČ FRANC, Dolnje
Radulje 8 b, 8275 ŠKOCJAN, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
23. 12. 1989; SALMIČ SLAVKO, Stara
Bučka 30, 8275 ŠKOCJAN, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
23. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9131
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01000 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/00449/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5316456
Firma: STRATUS podjetje za grafično
in prostorsko oblikovanje in tiskanje, Novo mesto, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Lamutova 5, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRALJ SAMO, Lamutova
5, 8000 NOVO MESTO, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9132
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01001 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/00505/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5316324
Firma: VODEB Modna oblačila, d.o.o.,
Novo mesto, Dilančeva 5
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dilančeva 5, 8000 NOVO
MESTO
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Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BEVC MARTA, Cesta herojev 66, 8000 NOVO MESTO, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
22. 12. 1989; VODEB MATJAŽ, Hehkrautova 2/b, 3000 CELJE, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9133
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01002 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/00506/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5317436
Firma: TAKTIK poslovne storitve, Novo mesto, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šegova ulica 3, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JURŠIČ FRANCI, Šegova
3, 8000 NOVO MESTO, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1989;
JURŠIČ MARIJA, Šegova 3, 8000 NOVO
MESTO, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9134
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01003 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/00507/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5317428
Firma: VAL poslovne storitve, Novo
mesto, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ragovska ulica 17, 8000
NOVO MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GROS JURIJ, Ragovska
17, 8000 NOVO MESTO, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1989;
GROS VANJA, Ragovska l7, 8000 NOVO
MESTO, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1989.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9135
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01004 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/00533/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5947669
Firma: MEGA izdelava, vzdrževanje,
montaža in prodaja električnih, elektronskih strojev, naprav in delov d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Semič 42d, 8333 SEMIČ
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: JELENIČ ANTON, Semič
42 d, 8333 SEMIČ, vložek: 2.100,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 1. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9136
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01005 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/00534/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5321263
Firma: LUZAR Podjetje za predelavo
lesa in lesnih tvoriv, d.o.o., Dolenjske
Toplice
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Podturn 18, 8350 DOLENJSKE TOPLICE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LUZAR MIHAEL, Podturn
18, 8350 DOLENJSKE TOPLICE, vložek:
1.500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
27. 12. 1989; LUZAR ZLATA, Podturn 18,
8350 DOLENJSKE TOPLICE, vložek:
500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
27. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
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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-9137
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01006 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/00538/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5321271
Firma: ELITA podjetje za storitve in
proizvodnjo, Novo mesto, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Drejčetova pot 8, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PUREBER MIRKO, Drejčetova pot 8, 8000 NOVO MESTO, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
29. 1. 1990; PUREBER DANICA, Drejčetova pot 8, 8000 NOVO MESTO, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
29. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9138
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01007 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/00559/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5321611
Firma: GTI podjetje za gostinstvo, trgovino in izvoz-uvoz, d.o.o., Mirna, Cesta na Gradec 3
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cesta na Gradec 3, 8233 MIRNA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARJAN JERIČ, Sokolska
ulica 6, 8233 MIRNA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9139
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01008 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/00575/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5321565
Firma: JAŠA d.o.o., trgovina na debelo in drobno ter kovinska galanterija
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Pristava 4, 8210 TREBNJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GABRIJEL METOD, Pristava 4, 8210 TREBNJE, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 1. 1990;
GABRIJEL MARIJA, Pristava 4, 8210 TREBNJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 8. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9140
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01009 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/00607/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5323355
Firma: ŽIR poslovne storitve, Novo
mesto, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Drska 31, 8000 NOVO MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BUKOVEC BORIS, Drska
31, 8000 NOVO MESTO, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12. 1989;
BUKOVEC DUNJA, Drska 31, 8000 NOVO
MESTO, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9141
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01010 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/00619/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
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Matična številka: 5324572
Firma: KVALITETA proizvodnja in storitve, Novo mesto, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vandotova 10, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MANCE MILOSLAV, Vandotova 10, 8000 NOVO MESTO, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
8. 1. 1990; MANCE VLASTA, Vandotova
10, 8000 NOVO MESTO, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9142
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01011 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/01741/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5490723
Firma: MAROF Trgovsko in gostinsko
podjetje d.o.o. Trebelno
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Trebelno 45, 8231 TREBELNO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BARBO JOŽE, Trebelno
45, 8231 TREBELNO, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 3. 1991; BARBO ROJ. PIRNAR NIKITA, Trebelno 45,
8231 TREBELNO, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 15. 3. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9143
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01012 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/01744/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DOLMARK Trgovina na debelo
in drobno d.o.o. Novo mesto
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Zagrebška 2, 8000 NOVO
MESTO

Št.

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETRIČ ZDRAVKO, Hmeljska 17, 8311 KOSTANJEVICA, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
20. 3. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9144
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01013 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/01745/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5490693
Firma: VEGAS Trgovsko podjetje
d.o.o. Metlika
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Brodaričeva 3, 8330 METLIKA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VERGOT SILVO, Brodaričeva 3, 8330 METLIKA, vložek: 1.200,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 2. 1991; VERGOT ALENKA, Brodaričeva 3, 8330 METLIKA, vložek: 800,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 20. 2. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9145
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01014 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/01762/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5494842
Firma: ŽIVILA trgovsko, gostinsko in
uvozno-izvozno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Zalog 19, 8000 NOVO MESTO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BJELOŠEVIČ BORIS, Zalog 19, 8000 NOVO MESTO, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
24. 3. 1991; BJELOŠEVIČ SLAVKO, Zalog
19, 8000 NOVO MESTO, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 3. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
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gistrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9146
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01015 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/01772/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5568099
Firma: NOVODATA poslovna informatika, založništvo, trgovina Novo mesto
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Zagrebška 23, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOLENC FRANC, Jamska
24, 8233 MIRNA, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 26. 3. 1991; SIMČIČ
JOŽE, Trdinova 11 a, 8000 NOVO MESTO, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 26. 3. 1991; UHAN MIRAN, Sokolska 12, 8233 MIRNA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 3. 1991;
MAGNIK VLADIMIR, Zagrebška 23, 8000
NOVO MESTO, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 26. 3. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9147
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01016 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/01775/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5495750
Firma: ZODU trgovina in zastopanje
d.o.o. Novo mesto
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ob potoku 12, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZORIČ LJUBICA, Ob potoku 12, 8000 NOVO MESTO, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
24. 4. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 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 gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9148
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01017 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/01776/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5494800
Firma: M.A.G. turizem, gostinstvo in
trgovina Novo mesto d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Roška cesta, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 28.080,00 Sit
Ustanovitelji: GORJANCI Avtopromet,
gostinstvo in turizem p.o., Vavta vas 36,
8351 STRAŽA, vložek: 19.080,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 3. 4. 1991; MARZEL SILVA, Šegova 6, 8000 NOVO MESTO, vložek: 9.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
3. 4. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9149
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01018 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/01782/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5512735
Firma: ACON consulting, oprema, načrtovanje d.o.o. Novo mesto
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Slavka Gruma 46, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: DELAJKOVIČ GORAN,
Slavka Gruma 46, 8000 NOVO MESTO,
vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
1. 2. 1991; ŠNIDARŠIČ STANKA, Majde
Šilc 21, 8000 NOVO MESTO, vložek:
700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
1. 2. 1991; ŠIMRAK NIKO, Kristanova 26,
8000 NOVO MESTO, vložek: 700,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 1. 2. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
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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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9150
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01019 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/01793/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5495288
Firma: PMF - COMERCE Trgovina in
storitve Novo mesto d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Slavka Gruma 66, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEVEC MARJAN, Slavka
Gruma 66, 8000 NOVO MESTO, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
20. 5. 1991; MARKELC FRANJO, Daljni
vrh 25, 8000 NOVO MESTO, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
20. 5. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9151
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01020 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/01794/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ČISTO Vzdrževanje in čiščenje
objektov Novo mesto d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kristanova 20, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ANTONČIČ ROBERT, Kristanova 20, 8000 NOVO MESTO, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
2. 4. 1991; POPOVIČ LINDON, Majde Šilc
22, 8000 NOVO MESTO, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.

Sr-9152
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01021 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/01810/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5500273
Firma: DOMINUS trgovina, svetovanje,
turizem in proizvodnja Novo mesto d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ulica talcev 7, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEKŠE JOŽE, Ulica talcev
7, 8000 NOVO MESTO, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 6. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9153
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01022 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/01817/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5515769
Firma: P.O. vzdrževanje javnih površin, pokopališč in pogrebna dejavnost
Novo mesto d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: K Roku 77, 8000 NOVO MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: OKLEŠEN LEOPOLD, Loke 5, 8351 STRAŽA PRI NOVEM MESTU,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
7. 5. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9154
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01023 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/01826/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5513693
Firma: BORUT grosistična in detajlistična trgovina ter servisna dejavnost
d.o.o. Mirna
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Sokolska 14, 8233 MIRNA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BUKOVEC KARMEN, Sokolska 14, 8233 MIRNA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 5. 1991; BUKOVEC STANISLAV, Sokolska 14, 8233
MIRNA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 5. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9155
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01024 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/01852/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5511704
Firma: AGROHLAD podjetje za agroživilstvo, gostinstvo in trgovino ter poslovne storitve d.o.o. Gornja Brezovica
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Gornja Brezovica 21, 8310
ŠENTJERNEJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HROVAT JOŽE, Gornja
Brezovica 21, 8310 ŠENTJERNEJ, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
23. 1. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9156
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01025 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/01861/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5619335
Firma: CAD Kmetijsko in trgovsko
podjetje Semič d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Semič 81, 8333 SEMIČ
Osnovni kapital: 8.935,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTRAUS CIRILA, Semič
81, 8333 SEMIČ, vložek: 8.935,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 8. 11. 1993.

Št.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9157
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01026 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/01881/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5511097
Firma: SLOGA Trgovsko proizvodno
podjetje d.o.o. Stara Bučka
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Stara Bučka 30, 8275 ŠKOCJAN
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SALMIČ SLAVKO, Stara
Bučka 30, 8275 ŠKOCJAN, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
10. 6. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9158
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01027 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/01886/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5512352
Firma: DOM-LES trgovina na debelo
in drobno d.o.o. Novo mesto
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vel. Bučna vas 1, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 200.000,00 Sit
Ustanovitelji: LESNINA VELETRGOVINA
Notranja in zunanja trgovina na debelo in
drobno d.o.o., Parmova 53, 1000
LJUBLJANA, vložek: 102.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 19. 9. 1991; MOJ DOM
podjetje za trgovino in trgovsko zastopništvo Novo mesto, d.o.o., Vel. Bučna vas 1,
8000 NOVO MESTO, vložek: 98.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 9. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku sklepa
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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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9159
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01028 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/01912/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5528631
Firma: Z A R J A trgovina, gostinstvo
in turizem Straža d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Pod vinogradi 38, 8351
STRAŽA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ĐUKIĆ TEREZIJA, Pod vinogradi 38, 8351 STRAŽA, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
21. 10. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9160
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01029 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/01919/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5529026
Firma: B R I N trgovina in storitve Straža d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Rumanja vas 47, 8351
STRAŽA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LUKIĆ DUŠAN, Rumanja
vas 47, 8351 STRAŽA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 9. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9161
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01030 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
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1/01936/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5531616
Firma: KLEK Gradbeno podjetje d.o.o.
Žužemberk
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Grajski trg 35, 8360
ŽUŽEMBERK
Osnovni kapital: 40.000,00 Sit
Ustanovitelji: INVEST podjetje za investicijsko dejavnost Novo mesto d.o.o., Zwittrova 1, 8000 NOVO MESTO, vložek:
10.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
14. 10. 1991; RESMAN ANDREJ, K Roku
88, 8000 NOVO MESTO, vložek:
10.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
14. 10. 1991; BOMBEK FRANC, Boršt pri
Dvoru, 8361 DVOR, vložek: 10.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 14. 10. 1991; BLATNIK JOŽE, Dvor, 8361 DVOR, vložek:
10.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
14. 10. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9162
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01031 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/01946/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5530814
Firma: TECHNO SHOP podjetje za trgovino na debelo in drobno, storitve in
zunanjo trgovino Suhor d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Suhor 4, 8330 METLIKA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SIMIĆ DRAGOMIR, Tuškanova 8/c, KARLOVAC, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 10. 1991;
SIMIĆ MILIVOJ, Prilaz V. Holjevca 8, KARLOVAC, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 10. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9163
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01034 z
dne 22. 12. 1999 pod št. vložka
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1/00629/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5324556
Firma: TEMPO Podjetje za trgovino,
inženiring in ekonomske, organizacijske
in tehnološke storitve, Dolenjske Toplice, p.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dol. Gradišče 6, 8350 DOLENJSKE TOPLICE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOVINA ZVONE, Dol. Gradišče 6, 8350 DOLENJSKE TOPLICE, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
11. 1. 1999.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9164
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01035 z
dne 22. 12. 1999 pod št. vložka
1/00632/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5329116
Firma: EAR elektronika in avtomatika,
Črnomelj, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Sadež 31, 8340 ČRNOMELJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROGINIČ MLADEN, Sadež
31, 8340 ČRNOMELJ, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9165
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01036 z
dne 22. 12. 1999 pod št. vložka
1/00640/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5344859
Firma: SIMONIČ servis bele tehnike
in trgovina, Semič, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Sela pri Semiču 14a, 8333
SEMIČ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SIMONIČ MARKO, Sela pri
Semiču 14a, 8333 SEMIČ, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
20. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9166
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01039 z
dne 22. 12. 1999 pod št. vložka
1/00645/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5324238
Firma: ŽEFRAN podjetje za proizvodnjo lesa Veliki Gaber, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Veliki Gaber 84, 8213 VELIKI
GABER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽEFRAN JURE, Vel. Gaber
84, 8213 VELIKI GABER, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 2. 1990; LAVRIHA MOJCA, Vel. Gaber 84, 8213 VELIKI GABER, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9167
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01040 z
dne 22. 12. 1999 pod št. vložka
1/00493/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5317762
Firma: USNJE promet z usnjenimi in
tekstilnimi izdelki, Metlika, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: CBE 44, 8330 METLIKA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTUPAR FRANC, CBE 44,
8330 METLIKA, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
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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-9168
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01041 z
dne 22. 12. 1999 pod št. vložka
1/00544/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5321212
Firma: KAPITOL podjetje za finančni
inženiring in marketing, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vrhovo pri Mirni peči 6a, 8216
MIRNA PEČ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUŽNIK JANEZ, Vrhovo pri
Mirni peči 6a, 8216 MIRNA PEČ, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
27. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9169
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01043 z
dne 22. 12. 1999 pod št. vložka
1/00652/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BIRO SMER podjetje projektive in inženiringa Metlika d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cesta 9. maja 1, 8330 METLIKA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SIROČIČ ŽELJKO, CESTA
9. MAJA 1, 8330 METLIKA, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
31. 1. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9170
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01044 z
dne 22. 12. 1999 pod št. vložka
1/00663/00 vpisalo v sodni register tega
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sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5332834
Firma: MAKOHIP GPI proizvodno trgovsko podjetje, Trebnje, Studenec 11
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Studenec 11, 8210 TREBNJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARKELC BRANKO, Studenec 11, 8210 TREBNJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
23. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9171
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01045 z
dne 22. 12. 1999 pod št. vložka
1/00662/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5336449
Firma: KORENINA izvajalsko in storitveno podjetje Dol. Mokro Polje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dol. Mokro Polje 5 a, 8310
ŠENTJERNEJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠINKOVEC TEREZIJA, Dol.
Mokro Polje 5a, 8310 ŠENTJERNEJ, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
30. 7. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9172
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01046 z
dne 22. 12. 1999 pod št. vložka
1/00674/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5336384
Firma: ALBA Podjetje za proizvodnjo
in trgovino, Puščava d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Puščava 14, 8230 MOKRONOG
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
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Ustanovitelji: ZAJC ANKA, Puščava 14,
8230 MOKRONOG, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 5. 2. 1990; ZAJC
BOŽA, Puščava 14, 8230 MOKRONOG,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
5. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9173
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01047 z
dne 22. 12. 1999 pod št. vložka
1/00679/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5336647
Firma: KAVKA Trgovsko podjetje Novo mesto, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Glavni trg 14, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JERANČIČ BOJAN, Stopiče 86, 8322 STOPIČE, vložek: 1.800,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12. 1989;
JERANČIČ CVETKA, Stopiče 86, 8000
STOPIČE, vložek: 200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9174
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01048 z
dne 22. 12. 1999 pod št. vložka
1/00706/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5338131
Firma: ELA trgovina na debelo in drobno, d.o.o. Irča vas 40, Novo mesto
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Irča vas 40, 8000 NOVO MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAVLIČ MIHAELA, Irča vas
40, 8000 NOVO MESTO, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12. 1989;
PAVLIČ DUŠAN, Irča vas 40, 8000 NOVO
MESTO, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12. 1989.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9175
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01049 z
dne 22. 12. 1999 pod št. vložka
1/00725/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5344395
Firma: MARK trgovsko podjetje z mešanim blagom, Hrast d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Hrast 31 a, 8344 VINICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FRANKOVIČ MIROSLAV,
Hrast 31 a, 8344 VINICA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9176
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01050 z
dne 22. 12. 1999 pod št. vložka
1/00739/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5343194
Firma: ELEKTROMEHANIKA TURK zastopanje, montaža in servis, Otočec,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Nad Krko 18, 8222 OTOČEC
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TURK DUŠAN, Nad Krko
18, 8222 OTOČEC, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9177
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01051 z
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dne 22. 12. 1999 pod št. vložka
1/00754/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5571138
Firma:
MRAVLJICA
trgovina-gostinstvo, transport in vzdrževanje Mokronog, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ostrožnik 9, 8230 MOKRONOG
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAJERLE JOŽICA, Slovenska vas 22, 8232 ŠENTRUPERT, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
1. 7. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9178
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01052 z
dne 22. 12. 1999 pod št. vložka
1/00763/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5343950
Firma: W & B trgovina, posredovanje,
marketing Novo mesto, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Jerebova 20, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: WINDISCH VESNA, Jerebova 20, 8000 NOVO MESTO, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
30. 1. 1990; BLAŽIČ IRENA, Jerebova 20,
8000 NOVO MESTO, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 30. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9179
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01053 z
dne 22. 12. 1999 pod št. vložka
1/00779/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5347874
Firma: SALVATTOR podjetje za intelektualne storitve in prevoz blaga v cestnem prometu Šentjernej, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cesta oktobrskih žrtev 33 a,
8310 ŠENTJERNEJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTEMBERGER SIMON,
Cesta oktobrskih žrtev 33 a, 8310
ŠENTJERNEJ, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 2. 1990; PERC VALTER, Cesta oktobrskih žrtev 33a, 8310
ŠENTJERNEJ, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9180
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01054 z
dne 22. 12. 1999 pod št. vložka
1/00780/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5347866
Firma: DOKLAS Trgovina in tekstil,
Straža, p.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Rumanja vas 31, 8351
STRAŽA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOLINAR JOŽICA, Rumanja vas 31, 8351 STRAŽA, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
13. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9181
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01055 z
dne 22. 12. 1999 pod št. vložka
1/00786/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5348030
Firma: GENUS CO. podjetje za storitve in turistični inženiring Novo mesto,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Lebanova 31, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FABJAN MITJA, Gubčeve
brigade 12, 8210 TREBNJE, vložek:
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1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
12. 3. 1990; ŠEPEC SAŠA, Lobetova 31,
8000 NOVO MESTO, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 12. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9182
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01056 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/01949/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5532027
Firma: ASTON trgovina na veliko
d.o.o. Šentrupert
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Slovenska vas 11, 8232 ŠENTRUPERT
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: OSANA JANEZ, Ul. 15. maja 17, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 10. 1991;
DJINKIĆ VOJKO, Mlinska pot 12, 1000
LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 10. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9183
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01057 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/01956/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5530695
Firma: POSREDNIK podjetje za posredovanje in poslovne storitve d.o.o. Šentlovrenc
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šentlovrenc 1, 8212 VELIKA
LOKA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAKOTA MATIJA, Ulica narodne zaščite 15, 1113 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 11. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko 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 gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9184
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01058 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/01957/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5538815
Firma: BAJNA inženiring in vzgoja gob
Novo mesto d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Lebanova 19, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BAŠKOVIČ JOŽE, Lebanova 19, 8000 NOVO MESTO, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
13. 11. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9185
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01059 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/01998/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5563372
Firma: THORN podjetje za popravilo
in vzdrževanje vseh vrst instalacij, strojev in naprav, trgovino in storitve Regerča vas d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Regerča vas 24, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GAZVODA FRANC, Šentjošt 6, 8000 NOVO MESTO, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
9. 12. 1991; HROVAT SLAVKO, Regerča
vas 24, 8000 NOVO MESTO, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
9. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 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-9186
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01060 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/01999/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5546206
Firma: DIZOR proizvodno, storitveno
in trgovsko podjetje d.o.o. Črnomelj
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Nazorjeva 9, 8340 ČRNOMELJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SATOŠEK OLGA, Nazorjeva 9, 8340 ČRNOMELJ, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9187
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01061 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/02031/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5580331
Firma: R E M S tapetništvo, Črnomelj
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kolodvorska cesta 57, 8340
ČRNOMELJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: REMS LOVRO, Kolodvorska cesta 57, 8340 ČRNOMELJ, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
7. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9188
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01062 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/02033/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
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Matična številka: 5634768
Firma: VIZIJA Podjetje za trgovino in
storitve Stranska vas d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Stranska vas 26, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOLE BRANKO, Stranska
vas 26, 8000 NOVO MESTO, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
30. 11. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9189
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01063 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/02060/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5558689
Firma: INTERIER Podjetje za opremljanje poslovnih prostorov in lokalov Novo mesto d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kettejev drevored 41, 8000
NOVO MESTO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAJTAZOVIČ VESMIN, Kettejev drevored 41, 8000 NOVO MESTO,
vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
2. 12. 1991; KAMENARIČ DUŠAN, Kettejev drevored 41, 8000 NOVO MESTO, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
2. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9190
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01064 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/02076/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5630479
Firma: PERKO trgovina in turizem Vinica d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Drenovec 9, 8344 VINICA
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Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PERKO ALEŠ, Drenovec
9, 8344 VINICA, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 13. 9. 1991; PERKO JURIJ, Drenovec 9, 8344 VINICA, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
13. 9. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9191
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01065 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/02078/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5581915
Firma: BIO MARKETING Podjetje za
proizvodnjo in marketing d.o.o. Novo
mesto
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Belokranjska cesta 23, 8000
NOVO MESTO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEJANOVIČ MARJAN,
Slavka Gruma 50, 8000 NOVO MESTO,
vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
16. 9. 1991; PEJANOVIČ NADJA, Slavka
Gruma 50, 8000 NOVO MESTO, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
16. 9. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9192
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01066 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/02089/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5561566
Firma: NERINA Trgovina in posredovanje d.o.o. Mirna
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Gubčeva 16, 8233 MIRNA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TURK MILAN, Gubčeva 16,
8233 MIRNA, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku

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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9193
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01067 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/02090/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5562333
Firma: FORESTAL trgovina na debelo
in drobno ter storitve d.o.o. Jurna vas
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Jurna vas 5, 8000 NOVO MESTO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTANGELJ TOMAŽ, Jurna
vas 5, 8000 NOVO MESTO, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
23. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9194
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01068 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/02093/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5562961
Firma: DIJA-DIN export-inport trgovina in storitve Novo mesto d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dilančeva 7, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: IBRIČ DIJANA, Gruška
2O/8, ZAGREB, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 27. 10. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-9195
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01069 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/02096/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5567599
Firma: MO - PI prodaja Novo mesto
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Muzejska 4, 8000 NOVO MESTO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MORE SLAVKO, Ragovska
24, 8000 NOVO MESTO, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9196
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01070 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/02101/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5562767
Firma: DOM Stanovanjsko podjetje
Novo mesto d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Zagrebška 13, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 51.960,00 Sit
Ustanovitelji: INVEST Podjetje za investicijsko dejavnost Novo mesto d.o.o., Zagrebška 13, 8000 NOVO MESTO, vložek:
15.588,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
30. 11. 1991; ESPRI Agencija za podjetništvo in vodenje Novo mesto d.o.o., Trdinova 6, 8000 NOVO MESTO, vložek:
15.588,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
30. 11. 1991; SAJE MARJETA, Kristanova
32, 8000 NOVO MESTO, vložek:
10.392,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
30. 11. 1991; FINK BOJAN, Kristanova 30,
8000 NOVO MESTO, vložek: 10.392,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 11. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9197
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01071 z

Št.

dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/02102/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5564425
Firma: SITNIK Trgovsko podjetje
d.o.o. Metlika
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: CBE 18, 8330 METLIKA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZJAČIĆ STEVO, 1. maja
št. 6, 8330 METLIKA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 6. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9198
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01072 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/02103/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MANEX proizvodnja in trgovina Trebnje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ul. herojev 20, 8210 TREBNJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HADŽI-MANEV BOJAN, Ul.
herojev 20, 8210 TREBNJE, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
6. 11. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9199
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01073 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/02106/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5568137
Firma: KARANT podjetje za trgovino,
proizvodnjo, zastopstva, d.o.o. Novo mesto
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Košenice 130, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
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Ustanovitelji: OKLEŠČEN BORIS, Košenice 130, 8000 NOVO MESTO, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
13. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9200
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01074 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/02107/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5585198
Firma: JAKLIČ gostinstvo, turizem in
trgovina Šentrupert d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šentrupert 31, 8232 ŠENTRUPERT
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAKLIČ PETER, Šentrupert
31, 8232 ŠENTRUPERT, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 12. 1991;
JAKLIČ ROJ. BERK HEDVIKA, Šentrupert
31, 8232 ŠENTRUPERT, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 12. 1991;
JAKLIČ PETER ML., Šentrupert 31, 8232
ŠENTRUPERT, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 29. 12. 1991; JAKLIČ
TOMAŽ, Šentrupert 31, 8232 ŠENTRUPERT, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9201
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01075 z
dne 21. 12. 1999 pod št. vložka
1/02108/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5577187
Firma: VAR Podjetje kovinsko predelovalne obrti d.o.o. Mokronog, Kolonija 12
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kolonija 12, 8230 MOKRONOG
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BIZJAK RUDI, Kolonija 12,
8230 MOKRONOG, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 1. 1992.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9202
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01076 z
dne 22. 12. 1999 pod št. vložka
1/02111/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5564085
Firma: UNIWELT poslovni sistemi,
uvoz, izvoz, proizvodnja, distribucija Novo mesto d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Adamičeva 42, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 12.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAJEC MATJAŽ, Milana
Majcna 12, 8000 NOVO MESTO, vložek:
12.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
3. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9203
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01077 z
dne 22. 12. 1999 pod št. vložka
1/02114/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5583250
Firma: OGIS trgovina, prevozništvo,
gostinstvo, Črmošnjice d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež:
Črmošnjice
25,
8322
STOPIČE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: OGRINC STANKO, Gornja
Težka voda 20, 8322 STOPIČE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 2.
1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske 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-9204
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01078 z
dne 22. 12. 1999 pod št. vložka
1/02115/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5600553
Firma: CVET trgovsko in gostinsko
podjetje d.o.o. Trebelno
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cikava 14, 8231 TREBELNO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: CVETAN ANTON, Cikava
14, 8231 TREBELNO, vložek: 6.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 11. 1991;
CVETAN JOŽEFA, Cikava 14, 8231
TREBELNO, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 11. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9205
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01079 z
dne 22. 12. 1999 pod št. vložka
1/02120/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5598982
Firma: MARTIN-COMMERCE Trgovina
in raziskovanje Novo mesto d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cesta komandanta Staneta 9,
8000 NOVO MESTO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARTIŠKOVIĆ JOSIP, Zagradci 79 a, ZAGRADCI, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 11. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9206
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01081 z
dne 22. 12. 1999 pod št. vložka
1/02135/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5568102
Firma: BUNDERŠEK trgovina in gostinstvo Mirna d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Lunačkova 8, 8233 MIRNA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BUNDERŠEK STANISLAV,
Lunačkova 8, 8233 MIRNA, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
23. 12. 1991; BUNDERŠEK ANICA, Lunačkova 8, 8233 MIRNA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9207
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01082 z
dne 22. 12. 1999 pod št. vložka
1/02136/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5568269
Firma: MARJETICA d.o.o. podjetje za
gostinstvo in trgovino Dol. Prapreče
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Doljnje Prapreče 4, 8212 VELIKA LOKA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROZMAN JANKO, Šentlovrenc 3, 8212 VELIKA LOKA, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
30. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9208
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01083 z
dne 22. 12. 1999 pod št. vložka
1/02149/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5596599
Firma: SIEUR prodaja, posredovanje,
projektiranje, gostinstvo in turizem Novo mesto d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šegova 1, 8000 NOVO MESTO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
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Ustanovitelji: TURK DAMJAN, Šegova 1,
8000 NOVO MESTO, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 29. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9209
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01085 z
dne 22. 12. 1999 pod št. vložka
1/02153/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5576679
Firma: PRIJATELJ podjetje za posredovanje, trgovino, zastopanje ter svetovanje d.o.o. Novo mesto
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dilančeva 13, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRIJATELJ ANTON, Gotna
vas, 8000 NOVO MESTO, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
15. 1. 1992; PRIJATELJ ALOJZ-IVAN, Vidmarjeva 10, 8000 NOVO MESTO, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
15. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9210
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01086 z
dne 22. 12. 1999 pod št. vložka
1/02163/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5597498
Firma: TRIAT podjetje za proizvodnjo,
zunanjo in notranjo trgovino, zastopstva,
storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Gubčeve brigade 1b, 8210
TREBNJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PROSENIK JANEZ, Via
Giovani Gioletti 177, ROMA, vložek:
3.200,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
25. 10. 1991; ZUPANČIČ CIRILA, Šegova
16, 8000 NOVO MESTO, vložek: 2.400,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 10. 1991;

Št.

PGP proizvodno trgovsko podjetje d.o.o.
Trebnje Gubčeve brigade 1 b, Gubčeve
br. 1b, 8210 TREBNJE, vložek: 2.400,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 10. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9211
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01087 z
dne 22. 12. 1999 pod št. vložka
1/02169/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5576776
Firma: PRAKTIS proizvodnja, kooperacija, import-export d.o.o. Šentrupert
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Slovenska vas 5, 8232 ŠENTRUPERT
Osnovni kapital: 60.000,00 Sit
Ustanovitelji: BARLOG PRAKTIS proizvodnja in trgovina d.o.o. Šentrupert, Šentrupert 31, 8232 ŠENTRUPERT, vložek:
20.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
24. 2. 1992;
TESNILA
INŽENIRING
uvoz-izvoz d.o.o. Šentrupert, Šentrupert
124, 8232 ŠENTRUPERT, vložek:
20.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
24. 2. 1992; TOM tovarna opreme d.d. Mirna, Cesta 3. bataljona VDV št. 41, 8233
MIRNA, vložek: 20.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9212
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01088 z
dne 22. 12. 1999 pod št. vložka
1/02181/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 55968820
Firma: RA & PO razvoj podjetništva in
obrti Bele Krajine Črnomelj d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kolodvorska cesta 34, 8340
ČRNOMELJ
Osnovni kapital: 125.000,00 Sit
Ustanovitelji: KNJIGOVODSKI CENTER
ČRNOMELJ p.o., Kolodvorska cesta 34,
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8340 ČRNOMELJ, vložek: 25.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 5. 1. 1992; OBRTNA
ZADRUGA BELA KRAJINA z.o.o., Ul. 21.
oktobra 10, 8340 ČRNOMELJ, vložek:
25.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
5. 1. 1992; VAKO hladilna tehnika Črnomelj d.o.o., Kolodvorska c. 56b, 8340 ČRNOMELJ, vložek: 25.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 1. 1992; PROTRONIX - proizvodnja elektronskih naprav Črnomelj
d.o.o., Železničarska c. 32, 8340 ČRNOMELJ, vložek: 25.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 1. 1992; GRAND strojegradnja, servis, trgovina, Črnomelj d.o.o.,
Kolodvorska cesta 54, 8340 ČRNOMELJ,
vložek: 25.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9213
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01089 z
dne 23. 12. 1999 pod št. vložka
1/02203/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5600219
Firma: VEDA izobraževanje in kultura
Novo mesto d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cesta herojev 5, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 8.478,00 Sit
Ustanovitelji: MOHORČIČ JANEZ, Ul.
Slavka Gruma 12, 8000 NOVO MESTO,
vložek: 471,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
24. 12. 1991; GABRIJELČIČ IRENA, Adamičeva 22, 8000 NOVO MESTO, vložek:
471,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
24. 12. 1991; FUIS VASJA, Kettejev drevored 13, 8000 NOVO MESTO, vložek:
471,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
24. 12. 1991; FLORIJANČIČ STANKA, Muhaber 17, 8000 NOVO MESTO, vložek:
471,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
24. 12. 1991; PIRNAR FRANČIŠKA, Šegova 16, 8000 NOVO MESTO, vložek:
471,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
24. 12. 1991; SLADOLJEV VINKO, Kristanova 24, 8000 NOVO MESTO, vložek:
471,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
24. 12. 1991; BILIČ ČEDOMIR, Zagrebška
18, 8000 NOVO MESTO, vložek: 471,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 12. 1991;
PETAKOVIČ NATALIJA, Smolenja vas 83,
8000 NOVO MESTO, vložek: 471,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 24. 12. 1991; ZALOKAR HELENA, Cesta herojev 4, 8000
NOVO MESTO, vložek: 471,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 12. 1991; HADL MIHA,
Cankarjeva 34, 8000 NOVO MESTO, vložek: 471,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
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24. 12. 1991; ŠPORAR GABRIJELA, Cesta brigad 34, 8000 NOVO MESTO, vložek: 471,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
24. 12. 1991; FINK ANTON, Vandotova
13, 8000 NOVO MESTO, vložek: 471,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 12. 1991;
PUCELJ MITJA, Slavka Gruma 50, 8000
NOVO MESTO, vložek: 471,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 12. 1991; HOSTA IVANKA, Kotarjeva 6, 8310 ŠENTJERNEJ, vložek: 471,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
24. 12. 1991; GUŠTIN ANA, Kristanova 32,
8000 NOVO MESTO, vložek: 471,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 24. 12. 1991; ŠKOF
AGNA, Jerebova 10, 8000 NOVO MESTO,
vložek: 471,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
24. 12. 1991; DRONJAK DIANA, Slavka
Gruma 46, 8000 NOVO MESTO, vložek:
471,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
24. 12. 1991; HOČEVAR FRANC, Koštialova 4, 8000 NOVO MESTO, vložek:
471,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
24. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9214
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01090 z
dne 23. 12. 1999 pod št. vložka
1/02237/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5610532
Firma: NEDA COMMERCE trgovina,
zastopanje, marketing Novo mesto
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Slavka Gruma 32, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JERKIĆ JURO, Bjelovarska
57, KOPRIVNICA, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 27. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9215
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01091 z
dne 23. 12. 1999 pod št. vložka
1/02242/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
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Matična številka: 5585473
Firma: KARA podjetje za gostinstvo,
trgovino in storitve Dol. Vrhpolje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dol. Vrhpolje 14/b, 8310
ŠENTJERNEJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUŠLJAN DARINKO, Na
Gmajno 7, 8310 ŠENTJERNEJ, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 6.
1999.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9216
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01092 z
dne 23. 12. 1999 pod št. vložka
1/02245/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DURI trgovina in storitve Otočec d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šentpeter 14, 8222 OTOČEC
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HANČIČ MILAN, Slavka
Gruma 4, 8000 NOVO MESTO, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
16. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9217
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01093 z
dne 23. 12. 1999 pod št. vložka
1/02255/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5737419
Firma: BIRO PLUS trgovina, storitve
in proizvodnja Novo mesto d.o.o
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Nad Mlini 26, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LUŽAR JOŽE, Škocjan 66,
8275 ŠKOCJAN, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 3. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstav-

ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9218
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01094 z
dne 23. 12. 1999 pod št. vložka
1/02266/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: V & S Poslovno tehnične storitve Novo mesto d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Prešernov trg 14, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SUHADOLNIK MATJAŽ,
Prešernov trg 18, 8000 NOVO MESTO,
vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 3. 1992; VIDMAR SLAVKO, K Roku 91,
8000 NOVO MESTO, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 23. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9219
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01095 z
dne 23. 12. 1999 pod št. vložka
1/02269/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5597374
Firma: KOCKA-CUBE-TRADE Trgovina
in zastopanje Mirna peč d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dolenja vas 3, 8216 MIRNA
PEČ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SEDMINEK MAJDA, Dolenja vas 3, 8216 MIRNA PEČ, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
18. 2. 1992; SEDMINEK JANEZ, Dolenja
vas 3, 8216 MIRNA PEČ, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
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Sr-9220
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01096 z
dne 23. 12. 1999 pod št. vložka
1/02270/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5588839
Firma: E X I N trgovina in storitve Črnomelj d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Sadež 24, 8340 ČRNOMELJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SATOŠEK ALJOŠA, Sadež
24, 8340 ČRNOMELJ, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9221
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01097 z
dne 23. 12. 1999 pod št. vložka
1/02276/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KTC STRUGA konjeniško turistični center Otočec d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Gumberk 9, 8222 OTOČEC
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: NIPIČ SAMO, Gumberk 9,
8222 OTOČEC, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 17. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem
sodišču.
Sr-9222
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01098 z
dne 23. 12. 1999 pod št. vložka
1/02283/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5589282
Firma: PAPER VENTURE PTY LTD export-import Gor. Polje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Gor. Polje 9, 8351 STRAŽA
PRI NOVEM MESTU

Št.

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PICELJ JANEZ, Gor. Polje
9, 8351 STRAŽA PRI NOVEM MESTU, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
31. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9223
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01099 z
dne 23. 12. 1999 pod št. vložka
1/02291/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5616166
Firma: GASTRO-M trgovina, gostinstvo in posredništvo Novo mesto
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Majde Šilc 21, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAMNIK MARJAN, Majde
Šilc 21, 8000 NOVO MESTO, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
9. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9224
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01100 z
dne 23. 12. 1999 pod št. vložka
1/02298/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5646138
Firma: TURK Transport in storitve Zagorica d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Zagorica 7, 8213 VELIKI
GABER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TURK ANTON, Zagorica 7,
8213 VELIKI GABER, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 25. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
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čar 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-9225
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01101 z
dne 23. 12. 1999 pod št. vložka
1/02309/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5603188
Firma: ELMAT trgovina na debelo in
drobno Črnomelj d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kolodvorska cesta 31, 8340
ČRNOMELJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MATKOVIČ RAFAEL, Kolodvorska cesta 31, 8340 ČRNOMELJ, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
16. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9226
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01102 z
dne 23. 12. 1999 pod št. vložka
1/02321/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5610265
Firma: GRAMONT gradbeništvo in trgovina Črnomelj d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Čardak 4, 8340 ČRNOMELJ
Osnovni kapital: 9.000,00 Sit
Ustanovitelji: VLAHOVIČ FRANC, Marjana Kozine 3, 8340 ČRNOMELJ, vložek:
3.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
19. 3. 1992; PANJAN MARTIN, Mali Nerajec 2, 8343 DRAGATUŠ, vložek: 3.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 3. 1992;
ŽOKVIČ ALOJZ, Trnovec 3/a, 8330 METLIKA, vložek: 3.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 19. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9227
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01103 z
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dne 23. 12. 1999 pod št. vložka
1/02335/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5598133
Firma: PETKOVIĆ trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o. Brezovica
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Brezovica 9, 8331 SUHOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETKOVIĆ DAMIR, Brezovica 9, 8331 SUHOR, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9228
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01104 z
dne 23. 12. 1999 pod št. vložka
1/02336/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5599822
Firma: FORTUNA proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o. Suhor
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Suhor 8, 8331 SUHOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RADKOVIČ MARJAN, Suhor 8, 8331 SUHOR, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 7. 4. 1992; RADKOVIČ MARIJA, Suhor 8, 8331 SUHOR, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
7. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9229
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01105 z
dne 23. 12. 1999 pod št. vložka
1/02344/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
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Firma: TACE pletiljstvo, trgovina in zastopanje d.o.o. Novo mesto
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Mirana Jarca 21, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLEMENČIČ TANJA, Mirana Jarca 21, 8000 NOVO MESTO, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
7. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9230
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 1999/01106 z
dne 23. 12. 1999 pod št. vložka
1/02348/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5659418
Firma: SIGMA podjetje za trženje, ingeniring, marketing, nakup in prodajo
ter zastopanje d.o.o. Novo mesto
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Mestne njive 10, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: POLAK SILVESTER, Mestne njive 10, 8000 NOVO MESTO, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
5. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9856
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00317 z
dne 15. 2. 2000 pod št. vložka
1/00371/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5304237
Firma: MAJA podjetje za domačo in
mednarodno trgovini, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kristanova 49 a, 8000 NOVO
MESTO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RUS MATIJA, Kristanova
49 a, 8000 NOVO MESTO, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
22. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker sklepu o začetku 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 izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
Sr-9860
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2000/00318 z
dne 15. 2. 2000 pod št. vložka
1/03424/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5800781
Firma: P & A PRIMZA organizacija seminarjev in tržno komunikacijski menedžment Novo mesto d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šegova 4, 8000 NOVO MESTO
Osnovni kapital: 157.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽIŽEK PRIMOŽ, Šegova 4,
8000 NOVO MESTO, vložek: 157.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 4. 1993.
Obrazložitev: Proti sklepu o začetku postopka izbrisa je bil vložen ugovor, ki ga je
registrsko sodišče s sklepom Srg 768/99 z
dne 21. 12. 1999 zavrnilo in na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l.
RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra
v izreku 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 izvodih pri tem sodišču.
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