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Sodni register

Izbrisi
 po 32. členu ZFPPod

CELJE

Sr-14884
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00606 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/01525/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SAVANI kovinsko predelovalna
dejavnost in trgovina, d.o.o Šmartno ob
Paki, Rečica 62

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rečica 62, 3327 ŠMARTNO
OB PAKI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOLOB ANICA, Rečica 62,

3327 ŠMARTNO OB PAKI, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 3.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-14887
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00607 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/01528/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: HANSER Trgovsko in transpor-
tno podjetje, d.o.o., Celje, Na otoku 11

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Na otoku 11, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit

Ustanovitelji: HANUŠ SONJA, Na otoku
11, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 7. 3. 1990.

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

Sr-14890
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00608 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/01536/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TONY AVTOCOLOR avtoservis
in trgovina, Celje, Cesta v Laško 12,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta v Laško 12, 3000 CE-
LJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PREVOLNIK ANTON, Ce-

sta v Laško 12, 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 re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-14893
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00609 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/01537/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AVTO JELEN storitve in trgovi-
na d.o.o. Polzela 62 a Polzela

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Polzela 62 a, 3313 POLZELA
Osnovni kapital: 10.000,00 Sit

Ustanovitelji: JELEN BRANKO, Polzela
62 a, 3313 POLZELA, vložek: 6.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 3. 1990; JE-
LEN BARBARA, Polzela 62 a, 3313 POL-
ZELA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 21. 3. 1990.

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

Sr-14896
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00610 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/01551/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: A.M. trgovina na debelo in dro-
bno z živilskimi in neživilskimi proizvodi,
transport in zunanja trgovina, d.o.o., Vo-
jkova 9, Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vojkova 9, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: AMBROŽ MILAN, Vojkova

9, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 16. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-14899
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00611 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/01560/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5364965
Firma: KATARINA - SHOP podjetje za

trgovino z živili in neživilskimi proizvodi,
d.o.o., Sedlarjevo 11, Buče
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sedlarjevo 11, 3255 BUČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MILAT DUŠKO, Planina pri

Ssevnici 47, 3225 PLANINA PRI SEVNICI,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 3. 1990; MILAT IVICA, Planina pri Sev-
nici 47, 6232 PLANINA PRI SEVNICI, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-14902
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00612 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/01571/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ŠPRIC trgovina in gradbeništ-
vo, d.o.o. Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri
Jelšah 164

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmarje pri Jelšah 164, 3240
ŠMARJE PRI JELŠAH

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HABOT JOŽE, Šmarje pri

Jelšah 164, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 3. 1990.

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

Sr-14906
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00613 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/01576/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5362997
Firma: BIZON obdelava in prodaja me-

snih izdelkov, d.o.o., Štore
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Proseniško 3 d, 3220 ŠTORE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LELJAK DAMJAN, Prose-

niško 3, 3230 ŠENTJUR, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 2. 1990.

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

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-14910
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00614 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/01579/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FINANČNO RAČUNOVODSKI
SERVIS intelektualne storitve, d.o.o. Ce-
lje, Kopitarjeva 2

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kopitarjeva 2, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MADRONIČ ERLEND, Ko-

pitarjeva 2, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-14914
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00615 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/01585/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: OBI Obrtni inženiring, Efenko-
va 61, T. Velenje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Efenkova 61, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NEDELJKO NATALIJA, Še-

rcerjeva 9, 3320 T. VELENJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 2.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-14918
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00616 z dne 22. 2.

2000 pod št. vložka 1/01586/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CAR-SHOP podjetje za uvoz in
prodajo avtomobilov Celje, Jenkova 26,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jenkova 26, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 17.000,00 Sit
Ustanovitelji: OBLAK BOJAN, Drapšino-

va 7, 3000 CELJE, vložek: 17.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 16. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-14922
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00617 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/01591/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MERKUR AGENT trgovina, po-
sredovanje, d.o.o. Šmarje pri Jelšah, Sla-
dka gora 29

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sladka gora 29, 3240 ŠMAR-
JE PRI JELŠAH

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠURBEK IDA, Sladka gora

29, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH, vložek:
400,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 12.
1989; ŠURBEK JANKO, Dolga gora 4,
3232 PONIKVA, vložek: 1.600,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 19. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-14926
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00618 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/01593/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5366992
Firma: DEPO svetovalno podjetje

d.o.o. Velenje
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Efenkova 61, 3320 VELENJE
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Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FORSTNER IRENA, Kaju-

hova 7, 3325 ŠOŠTANJ, vložek: 400,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 5. 1992; DE-
BELJAK ŽIVKO, Cankarjeva 17, 3325 ŠO-
ŠTANJ, vložek: 1.200,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 29. 9. 1992; DEBELJAK RO-
MAN, Cankarjeva 17, 3325 ŠOŠTANJ, vlo-
žek: 400,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 9.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-14930
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00619 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/01594/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: POD GRADOM trgovina z me-
šanim blagom, Planina pri Sevnici 35,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Planina pri Sevnici 35, 3225
PLANINA PRI SEVNICI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HROVAT ZLATKA, Primož

27, 3230 ŠENTJUR PRI CELJU, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 1.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-14934
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00620 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/01595/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BRST Podjetje za biotehnolo-
ško vzgojo rastlinskega materiala, d.o.o.
Celje, Lava 11

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lava 11, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 483.000,00 Sit
Ustanovitelji: PUV NIVO CELJE, Lava 11,

3000 CELJE, vložek: 178.500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 11. 1. 1990; RC - IRI
CELJE, D.O.O., Ulica XIV. divizije 14, 3000
CELJE, vložek: 93.100,00 Sit, ne odgovar-

ja, vstop: 11. 1. 1990; RC -INŽENIRINGI
CELJE, D.O.O., Ulica XIV. divizije 14, 3000
CELJE, vložek: 22.400,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 11. 1. 1990; ŽGANK ANTON,
Gotovlje 79, 3310 ŽALEC, vložek:
49.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 1.
1990; STERGAR ANTON, Ljubljanska 54,
3000 CELJE, vložek: 140.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 11. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-14937
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00621 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/01596/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ELEKTRO SERVIS BREZOVŠEK
proizvodnja, servis in trgovina, d.o.o. Ce-
lje, Lokrovec 59

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lokrovec 59, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BREZOVŠEK DOMINIK,

Lokrovec 59, 3000 CELJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 1.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-14940
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00622 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/01601/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ZTTC podjetje za opravljanje
intelektualnih storitev, d.o.o. Šentjur pri
Celju, Sotensko 6a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sotensko 6, 3230 ŠENTJUR
PRI CELJU

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZIDAR ZDRAVKO, Soten-

sko 6a, 3230 ŠENTJUR, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 12. 1989.

Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-

vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-14943
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00623 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/01603/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BIOPED Proizvodno-trgovsko
podjetje, d.o.o. Celje, Drobničeva 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Drobničeva 4, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOPITAR FRANCI, Drobni-

čeva 4, 3000 CELJE, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 10. 1. 1990; PUC
MIRO, Gosposvetska 22, 2000 MARIBOR,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 1. 1990.

Obrazložitev: 5.Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-14946
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00624 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/01613/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KARGO trgovsko podjetje,
d.o.o., Podgorje 12, Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podgorje 12, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.387,40 Sit
Ustanovitelji: KAJTNA BOJAN, Podgorje

12, 3000 CELJE, vložek: 2.387,40 Sit, ne
odgovarja, vstop: 7. 2. 1990.

Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-14949
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00625 z dne 22. 2.
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2000 pod št. vložka 1/01617/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: INTRAKEM trgovsko in proiz-
vodno podjetje, d.o.o Celje, Dušana Kve-
dra 14

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dušana Kvedra 14, 3000 CE-
LJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLANINŠEC ZORAN, To-

mšičeva 34, 2310 SLOVENSKA BISTRICA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 1. 1990; TURNŠEK TOMO, Dušana
Kvedra 14, 3000 CELJE, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 1. 1990.

Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-14952
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00626 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/01624/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ZARJA Inženiring za marketi-
ng in finance, d.o.o. Petrovče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Petrovče, 3301 PETROVČE
Osnovni kapital: 250.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZARJA LESNA INDUSTRI-

JA P.O., Petrovče, 3301 PETROVČE, vlo-
žek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 3. 1990; ZARJA KOVINOOPREMA
PETROVČE, P., Petrovče, 3301 PETRO-
VČE, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 28. 3. 1990; ZARJA PLESKAR-
STVO, P.O, Petrovče, 3301 PETROVČE,
vložek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 28. 3. 1990.

Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-14955
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00627 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/01639/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BAMBITRONIC trgovsko pod-
jetje, d.o.o. Žalec, Čopova 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Čopova 6, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HORVAT JOVO, Čopova 6,

3310 ŽALEC, vložek: 2.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 12. 3. 1990.

Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-14958
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00628 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/01642/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5585392
Firma: MIA Trgovsko podjetje, d.o.o.,

Spodnje Gorče 8 Braslovče
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Spodnje Gorče 8, 3314 BRA-

SLOVČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOS TOMAŽ, Spodnje Go-

rče 8, 3314 BRASLOVČE, vložek:
1.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 4.
1990; KOS MARIJA, Spodnje Gorče 8,
3314 BRASLOVČE, vložek: 800,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 4. 1990.

Obrazložitev: 5.Ker proti sklepu o začet-
ku 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 delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-14961
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00629 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/01647/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5852404
Firma: PLASO trgovska družba, d.o.o.,

Žalec
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Aškerčev trg 3, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠUMIGA ZLATKO, Efenko-

va 12, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 6. 6. 1994.

Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je

registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-14964
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00630 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/01658/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GETIG trgovina, inženiring in
posredništvo, d.o.o., Velenje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kardeljev trg 5, 3320 VELE-
NJE

Osnovni kapital: 3.500,00 Sit
Ustanovitelji: BURŠIČ PETER, Tomšiče-

va 5, 3320 VELENJE, vložek: 3.500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 2. 1992.

Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začet-
ku 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 delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-14968
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00631 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/01659/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GRMADA proizvodno, trgovsko
in storitveno podjetje, d.o.o. Celje, Pu-
cova 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pucova 1, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 5.200,00 Sit
Ustanovitelji: GREGORN DARKO, Puco-

va 1, 3000 CELJE, vložek: 5.200,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 2. 1990.

Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-14972
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00632 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/01662/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MEPIS Podjetje za montaž-
no-servisne storitve, trženje, ekonomiko
in organizacijo poslovanja, d.o.o., Ope-
karniška 1 Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Opekarniška 1, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HEMPT DRAGO, Lokrovec

67, 3000 CELJE, vložek: 400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 6. 3. 1990; REJC EDVA-
RD, Ul. bratov Mravljakov 17, 3000 CE-
LJE, vložek: 400,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 6. 3. 1990; VODIČAR ANDREJ, Ul.Fra-
nkolovskih žrtev 17, 3000 CELJE, vložek:
400,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 3.
1990; BOŽIČNIK STANE, Opekarniška 1,
3000 CELJE, vložek: 400,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 6. 3. 1990; KODRIN ZVONE,
Ul.Frankolovskih žrtev 56, 3000 CELJE,
vložek: 400,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 3. 1990.

Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-14976
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00633 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/01667/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SATEN proizvodnja in trgovina
tekstilnih prozvodov, d.o.o. Mozirje, Ul.
Šlandrove brigade 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. Šlandrove brigade 4, 3330
MOZIRJE

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

Ul. Šlandrove brigade 4, 3330 MOZIRJE,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
16. 3. 1990.

Obrazložitev: 5.Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-14980
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00634 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/01669/00 vpisalo v

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

Firma: BALDI podjetje za izdelavo
umetnin, trženje in organizacijo, d.o.o.
Celje, Zagrad 61/b

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zagrad 61/b, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAJNC VILIBALD, Zagrad

61/b, 3000 CELJE, vložek: 1.200,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 4. 1990; KRAJNC
ANEMARI, Zagrad 61/b, 3000 CELJE, vlo-
žek: 800,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 4.
1990.

Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začet-
ku 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 delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-14984
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00635 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/01673/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SAXSON trgovina, gostinstvo,
turizem, d.o.o. Laško, Badovinčeva 14

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Badovičeva 14, 3270 LAŠKO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠOBAR MILAN, Badovin-

čeva 14, 3270 LAŠKO, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 5. 1990.

Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-14988
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00636 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/01674/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5365597
Firma: DURAL Export-import, d.o.o. Ti-

tovo Velenje, Stantetova 16
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Stantetova 16, 3320 VELE-

NJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAH DUŠICA, Stantetova

16, 3320 VELENJE, vložek: 1.000,00 Sit,

ne odgovarja, vstop: 23. 4. 1990; LAH RA-
STKO, Stantetova 16, 3320 VELENJE, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 4. 1990.

Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-14992
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00637 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/01676/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ARBANAS podjetje za trgovino
d.o.o. Celje, Kersnikova ulica 31

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kersnikova ulica 31, 3000 CE-
LJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ARBANAS VINKO, Ljublja-

nska cesta 31, 3000 CELJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 5.
1990.

Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-14999
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00639 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/01695/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: R PROJEKT proizvodnja in trgo-
vina, d.o.o. Rogaška Slatina Sončna 8

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sončna 8, 3250 ROGAŠKA
SLATINA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLEVNIK ROMAN, Sonč-

na 8, 3250 ROGAŠKA SLATINA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 1.
1990.

Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15024
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00647 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/01716/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5371996
Firma: DOMINIK trgovina in storitve,

d.o.o., Rogatec 198, Rogatec
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Rogatec 198, 3252 ROGATEC
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TEPEŠ TANJA, Rogatec

198, 3252 ROGATEC, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 4. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15027
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00648 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/01720/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LIST podjetje za organizacijo
dela na domu, d.o.o., Šmarje pri Jelšah,
Šmarje pri Jelšah 88a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmarje pri Jelšah 88 /a, 3240
ŠMARJE PRI JELŠAH

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VAHČIČ ANTON, Šmarje

pri Jelšah 88 a, 3240 ŠMARJE PRI JEL-
ŠAH, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 27. 12. 1989; VAHČIČ MATILDA,
Šmarje pri jelšah 88 a, 3240 ŠMARJE PRI
JELŠAH, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 27. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15030
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00649 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/01721/00 vpisalo v

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

Firma: ŠPELA trgovina na debelo in
drobno d.o.o. Luče 106, Luče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Luče 106, 3334 LUČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PUDGAR IDA, Luče 106,

3334 LUČE, vložek: 2.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 30. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15033
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00650 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/01729/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5372992
Firma: PIKA CENTER trgovsko in pro-

izvodno podjetje, d.o.o., Tomšičeva 7,
Žalec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tomšičeva 7, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAŠOVEC ANDREJ, To-

mšičeva 7, 3310 ŽALEC, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 2. 1990; KRA-
ŠOVEC POLONCA, Liboje 121, 3301 PE-
TROVČE, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 26. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15036
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00651 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/01736/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5365988
Firma: GRAVITAL podjetje za gradnjo,

obnovo in vzdrževanje objektov ter pro-
izvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o. Ve-
lenje, Škale 27/b

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Škale 27/b, 3320 VELENJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SMONKAR MIHAEL, Škale

27/b, 3320 VELENJE, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12. 1989;
SMONKAR MARIJA, Škale 27/b, 3320 VE-
LENJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 5. 6. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15039
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00652 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/01742/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5372542
Firma: KOVIT kovinska proizvodnja,

inženiring in trgovina, d.o.o. Šolska 22,
Slov. Konjice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šolska 22, 3210 SLOVENSKE
KONJICE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAŠIČ FRANCI, Šolska 22,

3210 SLOVENSKE KONJICE, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 4.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15042
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00653 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/01745/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BARBARA podjetje za trgovino
d.o.o. Celje, Kersnikova ulica 31

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kersnikova ulica 31, 3000 CE-
LJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ARBANAS VID, Ul.španskih

boraca 127, LOKVE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 10. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena 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 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-15045
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00654 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/01752/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PRIPRIMO Trgovsko podjetje
d.o.o., Polzela

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stari gasilski dom, 3313 POL-
ZELA

Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: RUČIGAJ LEOPOLD, Bra-

slovče n.b, 3314 BRASLOVČE, vložek:
3.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 2.
1991.

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

Sr-15048
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00655 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/01762/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SERVIS servisno, proizvodno
in trgovsko podjetje, d.o.o., Latkova vas
46 b, Prebold

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Latkova vas 46 b, 3312 PRE-
BOLD

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VALENČAK BRANKO, Lat-

kova vas 46 b, 3312 PREBOLD, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 2.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15051
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00656 z dne 22. 2.

2000 pod št. vložka 1/01763/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: IMPORT - EXPORT MATICA
d.o.o. Šalek 90, Velenje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šalek 90, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOTOVNIK MILAN, Šalek

90, 3320 T. 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 regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-15054
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00657 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/01769/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TRANSLING podjetje za trans-
portni inženiring, poslovno logistiko in
svetovanje, d.o.o., Frankolovskih žrtev
11 a, Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. Frankolovskih žrtev 11a,
3000 CELJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BANOVŠEK IRENA, Fran-

kolovskih žrtev 11 a, 3000 CELJE, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 2.
1990; BANOVŠEK MARTIN, Frankolovskih
žrtev 11 a, 3000 CELJE, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15057
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00658 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/01770/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SONITOUR prevozništvo in izo-
braževanje, d.o.o. Titovo Velenje, Preše-
rnova 22/b

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prešernova 22/b, 3320 VE-
LENJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SOJČ IVAN, Prešernova

22/b, 3320 TITOVO VELENJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 1.
1990.

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

Sr-15060
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00659 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/01773/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ALPROIX trgovina in export -
import, d.o.o., Laško, Kidričeva 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kidričeva 5, 3270 LAŠKO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VLASTELICA ALJOŠA, Po-

ljska 2, 1230 DOMŽALE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 1. 1990.

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

Sr-15063
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00660 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/01774/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BRAEX trgovina in gostinstvo,
d.o.o. Laško, Kidričeva 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kidričeva 5, 3270 LAŠKO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BURICA BRANKO, Zasav-

ska cesta 48, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 1.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-15066
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00661 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/01777/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ADAS transport, storitve in tr-
govina, d.o.o. Celje, Teharska 18

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Teharska 18, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAKOP SAMO, Teharska

18, 3000 CELJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 12. 10. 1993; JAKOP
HARI, Puncarjeva 5, 3000 CELJE, vložek:
500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 10.
1993; JAKOP SEVERINA, Puncarjeva 5,
3000 CELJE, vložek: 300,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 12. 10. 1993; JAKOP NADA,
Teharska 18, 3000 CELJE, vložek: 200,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 10. 1993.

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

Sr-15069
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00662 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/01788/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: REGINA trgovinsko, proizvod-
no in gostinsko podjetje, d.o.o., Bočna
178, Šmartno ob Dreti

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bočna 178, 3341 ŠMARTNO
OB DRETI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽEHELJ REGINA, Bočna

178, 3341 ŠMARTNO OB DRETI, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 2.
1990; ŽEHELJ DUŠAN, Bočna 178, 3341
ŠMARTNO OB DRETI, vložek: 500,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 23. 2. 1990; ŽEHELJ
ANDREJA, Šmartno ob Paki 86, 3327 ŠMA-
RTNO OB PAKI, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 23. 2. 1990.

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

Sr-15072
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00663 z dne 22. 2.

2000 pod št. vložka 1/01803/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EURO MARKET Družmirje 84,
Šoštanj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Družmirje 84, 3325 ŠOŠTANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUGONIČ BRANKO, Dru-

žmirje 84, 3325 ŠOŠTANJ, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 2.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15074
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00664 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/01815/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PIS Podjetje za gospodarsko
svetovanje, storitve in inženiring, d.o.o.,
Loke 40, Mozirje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Loke 40, 3330 MOZIRJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIKL IZTOK, V. Vlahoviča

38, 3320 TITOVO VELENJE, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 6.
1990; PIKL SILVESTRA, V. Vlahoviča 38,
3320 TITOVO VELENJE, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15076
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00665 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/01837/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ATRIPO zaključna in obrtna
dela v gradbeništvu, d.o.o. Radeče, Tito-
va ulica 8

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titova ulica 8, 1433 RADEČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit

Ustanovitelji: TURK ALEŠ, Titova ulica 8,
1433 RADEČE, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 27. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15078
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00666 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/01844/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DORO proizvodno in trgovsko
podjetje d.o.o. Žalec, Ivanke Uranjek 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ivanke Uranjek 4, 3310 ŽA-
LEC

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOBOVIČNIK ROBERT,

Drešinja vas 12/a, 3301 PETROVČE, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
2. 12. 1989; DOBOVIČNIK MARJAN, Dre-
šinja vas 123/a, 3301 PETROVČE, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15080
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00667 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/01852/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KONDOR podjetje za izvajanje
sanacij gradbenih objektov, d.o.o., Ce-
lje, Milčinskega 7

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Milčinskega 7, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOLMANIČ CVETKA, Mil-

činskega 7, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena 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 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-15090
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00673 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/03967/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5655072
Firma: ALEKSANDER podjetje za turi-

zem, storitve in trgovino d.o.o. Titov trg
4, Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titov trg 4, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ALEKSANDER BRANKO,

Trg Borisa Kidriča 9/I, PAKRAC, vložek:
5.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 12.
1991; ALEKSANDER VERICA, Trg Borisa
Kidriča 9/I, PAKRAC, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 3. 12. 1991; ALEK-
SANDER IZIDORA, Trg Borisa Kidriča 9/I,
PAKRAC, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 3. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15092
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00674 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/03981/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VINPRO podjetje za trgovino
d.o.o. Griže 68, Griže

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Griže 68, 3302 GRIŽE
Osnovni kapital: 9.300,00 Sit
Ustanovitelji: VINKŠEL ANDREJA, Griže

68, 3302 GRIŽE, vložek: 9.300,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 3. 1992.

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

Sr-15095
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00675 z dne 22. 2.

2000 pod št. vložka 1/03983/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SM-PLUS podjetje za trgovino
in posredovanje z živilskimi in neživilski-
mi proizvodi d.o.o. Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trnovlje 189, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.700,00 Sit
Ustanovitelji: KRBAVAC SILVANA, Trno-

vlje 189, 3000 CELJE, vložek: 8.700,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 3. 1992.

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

Sr-15098
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00676 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/03996/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: INTERLEX podjetje za intelek-
tualne storitve, d.o.o., Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Škapinova 1, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 11.680,00 Sit
Ustanovitelji: GREGOROVIČ JOŽKO,

Škapinova 1, 3000 CELJE, vložek:
11.680,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3.
1992.

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

Sr-15101
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00677 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/04005/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MARTOM trgovsko podjetje,
d.o.o., Celje, Veselova 13

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Veselova 13, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTOLFA TOMAŽ, Veselova

13, 3000 CELJE, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 26. 3. 1992.

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

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15104
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00678 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/04017/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ROCK N TOURS trgovina, turi-
zem, gostinstvo in storitve, d.o.o. Zidan-
škova 2, Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zidanškova 2, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 12.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOROŠEC ERVIN, Stane-

tova 7, 3000 CELJE, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 9. 3. 1993; SAMARD-
ŽIJA ALEŠ, Trubarjeva 89, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 9. 3. 1993; DERMASTJA GREGOR,
Kozakova 55, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 3.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15107
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00679 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/04027/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ELEKTRA trgovina, storitve in
proizvodnja, d.o.o. Celje, Dečkova 33

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dečkova 33, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 120.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZDOVC MARKO, Dečkova

33, 3000 CELJE, vložek: 120.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 15. 5. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-15110
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00680 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/04034/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CORADO proizvodnja, trgovi-
na, zastopstvo, d.o.o. Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vegova 26, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GORENŠEK MARJETA,

Vegova 26, 3000 CELJE, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15113
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00681 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/04035/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: J.V.C. trgovina in turizem,
d.o.o.Petrovče Dobriša vas 46

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dobriša vas 46, Petrovče,
3301 PETROVČE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: CENCELJ JANKO, Dobri-

ša vas 46, 3301 PETROVČE, vložek:
2.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 3.
1992; CENCELJ VLASTA, Podvin 2, 3313
POLZELA, vložek: 5.500,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 24. 3. 1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15116
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00682 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/04045/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GLOG mednarodno trgovsko
podjetje, d.o.o. Celje, V. prekomorske
brigade 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: V. prekomorske brigade 5,
3000 CELJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GORENC ALEKSANDER,

V. prekomorske brigade 5, 3000 CELJE,
vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
31. 3. 1992.

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

Sr-15119
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00683 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/04049/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: INGRAD GRADBENIŠTVO Pod-
jetje za izvajanje gradbenih del, d.o.o.
Rogaška Slatina, Strma pot 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Strma pot 1, 3250 ROGAŠKA
SLATINA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: INGRAD KONCERN,

D.O.O., Lava 7, 3000 CELJE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 9.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15122
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00684 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/04063/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SEP MALOPRODAJA d.o.o., Ti-
tov trg 4, Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titov trg 4, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: EP podjetje za opravljanje

storitev ekonomske propagande, d.o.o.,
Celje, Ljubljanska cesta 39, 3000 CELJE,
vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 3. 1992.

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

izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15125
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00685 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/04064/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SEP VELEPRODAJA d.o.o, Ti-
tov trg 4, Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titov trg 4, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SEP D.O.O., Titov trg 4,

3000 CELJE, vložek: 1.600,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 19. 6. 1992; JEZERNIK SI-
NJO, Kraigherjeva 24, 3000 CELJE, vlo-
žek: 1.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 6. 1992; JEZERNIK MARIJA, Kraighe-
rjeva 24, 3000 CELJE, vložek: 1.600,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 6. 1992; JE-
ZERNIK MOJCA, Kraigherjeva 24, 3000
CELJE, vložek: 1.600,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 19. 6. 1992; JEZERNIK UROŠ,
Gasilska 1, 3000 CELJE, vložek: 1.600,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 6. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15127
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00686 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/04065/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SEP MARKETING d.o.o., Titov
trg 4, Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titov trg 4, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SEP D.O.O., Titov trg 4,

3000 CELJE, vložek: 1.600,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 19. 6. 1992; JEZERNIK SI-
NJO, Kraigherjeva 24, 3000 CELJE, vlo-
žek: 2.400,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 6. 1992; JEZERNIK MARIJA, Kraighe-
rjeva 24, 3000 CELJE, vložek: 2.400,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 6. 1992; TRU-
PEJ RENATA, Opekarniška ul. 11, 3000
CELJE, vložek: 1.600,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 19. 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 odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15129
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00687 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/04114/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SUPER AS trgovina in storitve,
d.o.o., Radeče Jagnjenica 19/č

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jagnjenica 19/č, 1433 RADE-
ČE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIRŠ BORUT, Badovinče-

va 8, 3270 LAŠKO, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 2. 4. 1992.

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

Sr-15131
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00688 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/04129/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CORLEONE mednarodno pod-
jetje za trgovino in turizem, d.o.o., Celje,
Na otoku 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Na otoku 3, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KEBER VIDKO, Dvor 19,

3240 ŠMARJE PRI JELŠAH, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4.
1992.

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

Sr-15133
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00689 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/04888/00 vpisalo v

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

Matična številka: 5831776
Firma: SIKOM trgovina d.o.o. Maribor-

ska 23, Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Mariborska 23, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 225.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOLAR SIDONJA, Zadob-

rova 8/b, 3000 CELJE, vložek:
225.000,00 Sit, ostalo, vstop: 10. 2. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15135
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00690 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/04889/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VIJOLICA COMPANY trgovina
in storitve, d.o.o. Celje, Zidanškova 7

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zidanškova 7, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: FILIPIČ FRANC, Zidanško-

va 7, 3000 CELJE, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15137
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00691 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/04895/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MI-MA podjetje za proizvodnjo
in storitve d.o.o. Kraigherjeva 30, Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kraigherjeva 30, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 115.000,00 Sit
Ustanovitelji: MOHORKO MARIJA, Krai-

gherjeva 30, 3000 CELJE, vložek:
115.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 11. 1992.

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

strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-15139
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00692 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/04907/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5708478
Firma: DERSIN trgovsko podjetje,

d.o.o. Celje, Pod gabri 3
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Pod gabri 3, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČARKIĆ SENAD, Pod gab-

ri 3, 3000 CELJE, vložek: 100.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 22. 11. 1994.

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

Sr-15141
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00693 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/04908/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TEIM-RO mednarodna trgovi-
na, d.o.o., Rogaška Slatina Velike Rod-
ne 1/b

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Velike Rodne 1/b, 3250 RO-
GAŠKA SLATINA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MLINARIČ KRISTJAN, Ve-

like Rodne 1/b, 3250 ROGAŠKA SLATINA,
vložek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 19. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15143
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00694 z dne 22. 2.
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2000 pod št. vložka 1/04933/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SARA trgovina, storitve, proiz-
vodnja, d.o.o., Celje Vojkova 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vojkova 1, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽIČKAR SIMONA, Vojkova

1, 3000 CELJE, vložek: 100.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 2. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15145
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00695 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/04939/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PRO-SOFT podjetje za računa-
lniški inženiring, storitve in trgovino,
d.o.o., Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Na Zelenici 12, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 107.492,00 Sit
Ustanovitelji: JAKOB GREGOR, Na Ze-

lenici 12, 3000 CELJE, vložek:
107.492,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
30. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15147
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00696 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/04946/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ZORINIČ gradbeno podjetje,
d.o.o., Celje, Maistrova 27

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Maistrova 27, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZORINIČ JULIJUS, Miha-

novića 7, PREGRADA - REPUBLIKA HRVA-
ŠKA, vložek: 100.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 20. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15150
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00697 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/04084/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ŽIR mednarodno trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o. Celje, Nušiče-
va 10

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Nušičeva 10, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 50.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROJC CVETKO, Nušičeva

10, 3000 CELJE, vložek: 50.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 2. 4. 1992.

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

Sr-15153
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00698 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/04085/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ŠTANTE trgovsko, proizvodno,
storitveno in transportno podjetje, d.o.o.
Frankolovo, Beli potok 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Beli potok 5, 3213 FRANKO-
LOVO

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTANTE MARJAN, Beli po-

tok 5, 3213 FRANKOLOVO, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4.
1992; ŠTANTE LJUDMILA, Beli potok 5,
3213 FRANKOLOVO, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 2. 4. 1992.

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

Sr-15156
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00699 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/04087/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VERBUM poučevanje in druge
storitve d.o.o., Slovenske Konjice, Kaju-
hova 2

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kajuhova 2, 3210 SLOVEN-
SKE KONJICE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BURJA TANJA, Kajuhova

2, 3210 SLOVENSKE KONJICE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 3.
1992.

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

Sr-15159
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00700 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/04091/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MORBIS proizvodno in trgov-
sko podjetje d.o.o., Velenje, Selo 21

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Velenje, Selo 21, 3320 VELE-
NJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKORJANC DARKO, Ša-

lek 89, 3320 VELENJE, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15162
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00701 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/04099/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KOŽELJ COMMERCE transport
in trgovina, d.o.o., Planinska vas 44/a
Planina pri Sevnici

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Planinska vas 44/a, 3225
PLANINA PRI SEVNICI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOŽELJ MILAN, Planinska

vas 44, 3225 PLANINA PRI SEVNICI, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
8. 4. 1992; KOŽELJ RAFAEL, Planinska
vas 45, 3225 PLANINA PRI SEVNICI, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
8. 4. 1992.

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

Sr-15167
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00703 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/06060/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CHARLIE TRADE trgovina, sto-
ritve, d.o.o., Šlandrov trg 33, Žalec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šlandrov trg 33, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOVAK STANKO, Gotovlje

105/k, 3310 ŽALEC, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 6. 1993; NO-
VAK JOŽICA, Gotovlje 105/k, 3310 ŽA-
LEC, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 18. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15170
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00704 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/06055/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SUPERIOR podjetje za trgovi-
no in storitve, d.o.o., Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stara cesta 7, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 106.000,00 Sit
Ustanovitelji: RADIČ DANIJEL, Stara ce-

sta 7, 3000 CELJE, vložek: 106.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-

ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15173
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00705 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/06050/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5850568
Firma: CEDRA mednarodno trgovsko

podjetje, d.o.o. Rogaška Slatina, Kidri-
čeva 46

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kidričeva 46, 3250 ROGAŠKA
SLATINA

Osnovni kapital: 101.350,00 Sit
Ustanovitelji: ŽOLEK VINKO, Velika gora

8, VINA VINA GORA, R HRVAŠKA, vložek:
101.350,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 7.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15176
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00706 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/06048/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: M.D.K. proizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Cesta na Roglo 11/d,
Zreče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta na Roglo 11/d, 3214
ZREČE

Osnovni kapital: 108.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVŠE DRAGO, Cesta na

Roglo 11/d, 3214 ZREČE, vložek:
108.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 7.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15179
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00707 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/06045/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: IGGK inženiring za gradbeništ-
vo Gornik, d.o.o., Goriška 8, Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Goriška 8, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 122.585,00 Sit
Ustanovitelji: GORNIK KAROL, Goriška

8, 3000 CELJE, vložek: 122.585,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 15. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15182
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00708 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/06040/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SELGO proizvodnja in servisi-
ranje električnih strojev in aparatov
d.o.o. Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Linhartova 18, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 519.300,00 Sit
Ustanovitelji: SELIČ MARTIN, Rimska ce-

sta 6, 3270 LAŠKO, vložek: 519.300,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 5. 1993.

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

Sr-15185
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00709 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/06032/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: OTTO trgovina, storitve, proiz-
vodnja, d.o.o.Škofja vas, Prekorje 28 /a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prekorje 28/a, 3211 ŠKOFJA
VAS

Osnovni kapital: 104.300,00 Sit
Ustanovitelji: FILIPIČ OTTO, Prekorje

28/a, 3211 ŠKOFJA VAS, vložek:
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104.300,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 7.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15188
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00710 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/06029/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5838835
Firma: V.Đ. RABBIT, trgovina in storit-

ve, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Podgorje pod Čerinom 1,

3213 FRANKOLOVO
Osnovni kapital: 102.000,00 Sit
Ustanovitelji: VELJI BERIŠA, Vučak 20,

ZAGRE ZAGREB, R HRVAŠKA, vložek:
102.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
16. 3. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15191
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00711 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/06027/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5851092
Firma: NIKA AVTO trgovina, storitve,

proizvodnja, d.o.o. Kidričeva ulica 8, Ro-
gaška Slatina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kidričeva ulica 8, 3250 RO-
GAŠKA SLATINA

Osnovni kapital: 102.550,00 Sit
Ustanovitelji: OSOJNIK MATIJA, Kidriče-

va ulica 8, 3250 ROGAŠKA SLATINA, vlo-
žek: 102.550,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
24. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15194
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00712 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/06024/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5814189
Firma: DOBROBIT gostinstvo, kultura

in trgovina d.o.o. Pešnica 34, Šentjur
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Pešnica 34, 3230 ŠENTJUR
Osnovni kapital: 182.328,00 Sit
Ustanovitelji: ZABUKOŠEK FRANC, Pe-

šnica 34, 3230 ŠENTJUR, vložek:
82.328,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 6.
1993; ZABUKOŠEK ANDREJA, Pešnica
34, 3230 ŠENTJUR, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 6. 1993; KO-
VAČIČ BRANKO, Zagrad 5 a, 3000 CE-
LJE, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 24. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15197

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2000/00713 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/06022/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VARTIS trgovina, storitve, pro-
izvodnja, d.o.o. Šoštanj, Partizanska pot
9

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Partizanska pot 9, 3325 ŠOŠ-
TANJ

Osnovni kapital: 108.546,00 Sit
Ustanovitelji: OJSTERŠEK MARKO, Pa-

rtizanska pot 9, 3325 ŠOŠTANJ, vložek:
108.546,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 7.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15200
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00714 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/06021/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KAM - TRADE trgovsko podjet-
je, d.o.o., Lisce 24, Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lisce 24, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 108.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAMENŠEK ZDRAVKO, Li-

sce 24, 3000 CELJE, vložek: 108.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15203
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00715 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/06019/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5909350
Firma: PRI PRIJATELJIH kmečki turi-

zem in storitve, d.o.o., Radeče, Močilno
11

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Močilno 11, 1433 RADEČE
Osnovni kapital: 102.550,00 Sit
Ustanovitelji: PRIJATELJ PAVEL, Moči-

lno 11, 1433 RADEČE, vložek:
102.550,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 3. 1993.

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

Sr-15206
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00716 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/06017/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: Š & O TRADE trgvosko podjet-
je, d.o.o., Velenje, Kersnikova 17

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kersnikova 17, 3320 VELE-
NJE
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Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: NURIĆ SABAN, Ulica Luke

S 36-4, GRAČANICA - REPUBLIKA BIH,
vložek: 70.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 21. 6. 1993; NURIĆ MERSIJA, Ulica
Luke S 36-4, GRAČANICA - REPUBLIKA
BIH, vložek: 20.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 21. 6. 1993; BUDNJO SENADA,
Djerdapska 128, SARAJEVO - REPUBLIKA
BIH, vložek: 10.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 21. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15209
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00717 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/06011/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ALBAKOS trgovina in storitve,
d.o.o., Cankarjeva 3, Šoštanj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cankarjeva 3, 3325 ŠOŠTANJ
Osnovni kapital: 285.000,00 Sit
Ustanovitelji: RIZANAJ OSMAN, Cankar-

jeva 3, 3325 ŠOŠTANJ, vložek:
285.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 6.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15212
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00718 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/06010/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5815673
Firma: WIPAM mednarodno trgovsko

podjetje, d.o.o., Štore, Kompole 94
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kompole 94, 3220 ŠTORE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAVLIČ MIROSLAV, Kom-

pole 94, 3220 ŠTORE, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 6. 1993; PAV-
LIČ VILI, Kompole 94, 3220 ŠTORE, vlo-
žek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
11. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15215
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00719 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/06003/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TAMIT, trgovina, proizvodnja in
storitve, d.o.o. Vinska gora 31, Velenje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vinska gora 31, 3320 VELE-
NJE

Osnovni kapital: 110.600,00 Sit
Ustanovitelji: BRAČIČ TANJA, Kardeljev

trg 2, 3320 VELENJE, vložek: 110.600,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15218
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00720 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/06002/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ULBING TRADE trgovina, priz-
vodnja, storitve, d.o.o. Dramlje, Laze
13/a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Laze 13/a, 3222 DRMALJE
Osnovni kapital: 111.000,00 Sit
Ustanovitelji: ULBING MAGDALENA,

Laze 13/a, 3222 DRAMLJE, vložek:
111.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15222
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00721 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/05995/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: HAANZA Trgovina, kooperaci-
ja, proizvodnja d.o.o. Vojnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. Bratov Jančar 5, 3212 VO-
JNIK

Osnovni kapital: 507.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠPES MARJAN, Ul. Bratov

Jančar 5, 3212 VOJNIK, vložek:
507.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
16. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15226
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00722 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/05994/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KGN TRADE trgovina, proizvo-
dnja, d.o.o., Bistrica ob Sotli 12, Bistrica
ob Sotli

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bistrica ob Sotli 12, 3256 BI-
STRICA OB SOTLI

Osnovni kapital: 101.400,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČIČ NENAD, Nalje-

škovičeva 19, ZAGRE ZAGREB, vložek:
101.400,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15229
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00723 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/05991/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KEPE d.o.o., proizvodnja, trgo-
vina, storitve, Slovenske Konjice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Gabrovlje 33, 3210 SLOVEN-
SKE KONJICE

Osnovni kapital: 133.000,00 Sit
Ustanovitelji: EINFALT EDVARD, Gabro-

vlje 33, 3210 SLOVENSKE KONJICE, vlo-
žek: 133.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15232
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00724 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/05990/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: STUDIO P.S. podjetje za grafi-
čno in industrijsko oblikovanje d.o.o. Ko-
vaška cesta 28, Zreče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kovaška cesta 28, 3214 ZRE-
ČE

Osnovni kapital: 117.000,00 Sit
Ustanovitelji: PODGRAJŠEK SAMO, Ko-

vaška cesta 28, 3214 ZREČE, vložek:
117.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 6.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15234
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00725 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/05989/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PENŠEK TRADE trgovina, sto-
ritve, proizvodnja, d.o.o. Zavodnje 6 Šo-
štanj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zavodnje 6, 3325 ŠOŠTANJ
Osnovni kapital: 104.500,00 Sit
Ustanovitelji: PENŠEK BRANKO, Zavo-

dnje 6, 3325 ŠOŠTANJ, vložek:
104.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 6.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15237
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00726 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/05988/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ZALOKAR montaža opreme na
terenu, d.o.o. Laško, Lahomšek 14

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lahomšek 14, 3270 LAŠKO
Osnovni kapital: 101.350,00 Sit
Ustanovitelji: ZALOKAR ALOJZ, Lahom-

šek 14, 3270 LAŠKO, vložek: 101.350,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15240
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00727 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/05806/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GAMA TRADE trgovina in pos-
redovanje d.o.o. Milčinskega 9, Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Milčinskega 9, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 120.000,00 Sit
Ustanovitelji: OGOREVC METKA, Milči-

nskega 9, 3000 CELJE, vložek: 60.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 5. 1993;
OGOREVC BOJAN, Milčinskega 9, 3000
CELJE, vložek: 60.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 13. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15243
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00728 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/05805/00 vpisalo v

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

Firma: ČERNOŠA prevozno podjetje
d.o.o. Celje, Trnovlje 81

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trnovlje 81, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 153.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČERNOŠA JOŽE, Trnovlje

81, 3000 CELJE, vložek: 153.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 3. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15246
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00729 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/05803/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5802857
Firma: PROFUTURA marketing, d.o.o.,

Iršičeva 4, Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Iršičeva 4, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 107.000,00 Sit
Ustanovitelji: POROPAT DUŠAN, Iršiče-

va 4, 3000 CELJE, vložek: 107.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 5. 1993.

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

Sr-15249
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00730 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/05799/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SVETELŠEK prevozi, trgovina,
export-import, d.o.o., Vojnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta v Šmartno 8, 3212 VO-
JNIK

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SVETELŠEK MATEJ, Ce-

sta v Šmartno 8, 3212 VOJNIK, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 5. 1993.

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



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 25 / 23. 3. 2000 / Stran 2205

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15252
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00731 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/05795/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FERROLES d.o.o., proizvodnja,
storitve in trgovina, Zreče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Križevec 30, 3214 ZREČE
Osnovni kapital: 115.000,00 Sit
Ustanovitelji: GANDE OLGA, Križevec

30, 3214 ZREČE, vložek: 115.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 11. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15255
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00732 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/01389/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PODJETJE ZA TURIZEM, TR-
GOVINO IN POSREDNIŠTVO d.o.o. La-
ško

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zdraviliška 23, 3270 LAŠKO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KERESTEŠ KONRAD, Ri-

mska c. 4/a, 3270 LAŠKO, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 2.
1990.

Obrazložitev: 5. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15258
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00733 z dne 23. 2.

2000 pod št. vložka 1/01318/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PROMAX, marketing in trgovi-
na, d.o.o. Celje, Zatišje 29

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zatišje 29, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZORKO SAŠO, Zatišje 29,

3000 CELJE, vložek: 2.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 15. 1. 1990.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15261
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00734 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/01149/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: INTRAC trgovina in svetovanje,
d.o.o., Mozirje 196

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mozirje 196, 3330 MOZIRJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TAVČAR TOMISLAV, Mozi-

rje 196, 3330 MOZIRJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1989.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začet-
ku 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 delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-15264
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00735 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/02176/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PROSTIK Podjetje za projekti-
ranje, propagando in inženiring d.o.o.
Velenje, Šmarška 8

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmarška 8, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 2.350,30 Sit
Ustanovitelji: ZAGER BRANKO, Šmarška

8, 3320 VELENJE, vložek: 1.283,30 Sit,
ne odgovarja, vstop: 25. 7. 1990; KAM-
ŠAK JOŽE, Stantetova 30, 3320 VELENJE,
vložek: 1.067,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 7. 1990.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15266
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00736 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/02174/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TRGOMAN trgovsko in zastop-
niško podjetje, d.o.o., Bezina n.h., Slo-
venske Konjice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bezina n.h., 3210 SLOVEN-
SKE KONJICE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PINTER GORAZD, Škalce

78, 3210 SLOVENSKE KONJICE, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 7.
1990.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15268
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00737 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/02167/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ADRA podjetje za administrati-
vne, knjigovodske in računovodske sto-
ritve Celje, Lava 2/I, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lava 2/a, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČANDER OLGA,

Ul.29.nov. 48, 3000 CELJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 9.
1990.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začet-
ku 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 delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe 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-15272
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00738 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/02144/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: Z & Z storitve, proizvodnja, tr-
govina, d.o.o. Celje, Nušičeva 14

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Nušičeva 14, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAGORIČNIK BRANKO,

Nušičeva 14, 3000 CELJE, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 7.
1990; ZUPANC FRANC, Žagarjeva 10,
3000 CELJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 26. 7. 1990.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15276
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00739 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/02143/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5459095
Firma: S.O.S. GASTRO storitveno in

trgovsko podjetje d.o.o. Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Titov trg 4, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAKOVLJEVIĆ PETRA,

Opekarniška 12 / e, 3000 CELJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 9.
1990.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začet-
ku 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 delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-15280
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00740 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/02120/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BIROFORMA podjetje za uspo-
sabljanje in zaposlovanje invalidov
d.o.o. Velenje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kosovelova 26, 3320 VELE-
NJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KNEZ STANKO, Efenkova

51, 3320 VELENJE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 14. 9. 1990.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15284
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00741 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/02107/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5448948
Firma: MIKRALL trgovsko storitveno

podjetje Titovo Velenje d.o.o. Titovo Ve-
lenje, Trubarjeva 22

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trubarjeva 22, 3320 TITOVO
VELENJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARHAT IDA, Trubarjeva

22, 3320 TITOVO VELENJE, vložek:
1.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 6.
1990; SMREKAR STOJAN, Prešernova 4,
3320 TITOVO VELENJE, vložek: 500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 6. 1990.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15288
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00742 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/02091/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5417295
Firma: LIR Trgovina na debelo in dro-

bno, d.o.o. Velenje, Šaleška 3
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Šaleška 3, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SRNOVRŠNIK LJUBO,

Selo 7, 3320 TITOVO VELENJE, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 6.
1990; SRNOVRŠNIK ROMANA, Selo 7,
3320 TITOVO VELENJE, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 6. 1990.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15292
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00743 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/02081/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EVANS Podjetje za proizvod-
njo, trgovino, zastopanje in svetovanje,
d.o.o., Ljubljanska 78/b, Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 78/b, 3000 CE-
LJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MRAZ ALEKSANDER, Lju-

bljanska 78/b, 3000 CELJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 5.
1990.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15296
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00744 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/02080/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PRETUR transportno podjetje,
d.o.o., Braslovče 29

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Braslovče 29, 3314 BRASLO-
VČE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRISLAN FRANC, Rakov-

lje 4, 3314 BRASLOVČE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 7. 1990.

Obrazložitev: 5. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-15300
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00745 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/02069/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AGROS Trgovsko podjetje,
d.o.o. Šentjur pri Celju, Ul. talcev 14

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. talcev 14, 3230 ŠENTJUR
PRI CELJU

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CEROVŠEK VALENTIN, Ul.

talcev 14, 3230 ŠENTJUR PRI CELJU, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 6. 1990.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15304
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00746 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/02060/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RASTER d.o.o., Podjetje za in-
ženiring s področja grafične priprave,
Štrbenkova 6, Titovo Velenje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Štrbenkova 6, 3320 TITOVO
VELENJE

Osnovni kapital: 470.700,00 Sit
Ustanovitelji: TISKARNA P.O., Štrbenko-

va 6, 3320 TITOVO VELENJE, vložek:
350.700,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
27. 6. 1990; GRAFING, D.O.O., Veljka Vla-
hoviča 39, 3320 TITOVO VELENJE, vlo-
žek: 35.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
27. 6. 1990; OBRATOVALNICA NOVAK,
Čopova 4/a, 3320 TITOVO VELENJE, vlo-
žek: 35.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
27. 6. 1990; DOLINAR JANEZ, Jerihova
36, 3320 TITOVO VELENJE, vložek:
10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 6.
1990; OBREZ STANKA, Okrogarjeva 3,
3000 CELJE, vložek: 10.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 27. 6. 1990; NAROLOČ-
NIK ANDREJ, Trubarjeva 23, 3320 TITO-
VO VELENJE, vložek: 10.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 27. 6. 1990; ZAGODE
BRUNO, Kardeljev trg 2, 3320 TITOVO VE-
LENJE, vložek: 10.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 27. 6. 1990; TKALEC BORIS,
Vrnjačke Banje 7, 3320 TITOVO VELENJE,
vložek: 10.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 27. 6. 1990.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)

izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15308
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00747 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/02053/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PANTER gradnja, upravljanje
in vzdrževanje kabelskih razdelilnih si-
stemov, d.o.o, Čopova 25, Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Čopova 25, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČERNIČ DRAGO, Okroga-

rjeva 7, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 7. 1990.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15312
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00748 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/02051/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MATICA RICHARD trgovsko
podjetje d.o.o. Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica XIV. divizije 14, 3000
CELJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HEHER RICHARD, Koša-

ški dol 94, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 9.
1990.

Obrazložitev: 5. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15316
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00749 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/02047/00 vpisalo v

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

Firma: MARMAT proizvodnja in trgovi-
na, d.o.o. Celje, Linhartova 22

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Linhartova 22, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PALIR MATIJA, Vipavska 7,

3000 CELJE, vložek: 2.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 16. 8. 1990.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15320
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00750 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/02010/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VOLF intelektualne storitve,
d.o.o., Ljubljanska 56, Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 56, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VOLF BOŠTJAN, Ljubljan-

ska 56, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 1. 1990.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15324
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00751 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/01986/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ADEM d.o.o. Celje Podjetje za
ekonomske, organizacijske in tehnolo-
ške storitve

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Okrogarjeva 7, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAGER DAMJANA, Ul. I.

štajerskega bataljona 2, 3000 CELJE, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 6. 1990; PLEVČAK ANA, Okrogarjeva
7, 3000 CELJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 6. 1990.
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Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15328
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00752 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/01985/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PANDA proizvodno in trgovsko
podjetje d.o.o. Celje, Iršičeva 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Iršičeva 6, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAJIČ MEKRI, Iršičeva 6,

3000 CELJE, vložek: 2.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 24. 7. 1990.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15332
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00753 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/01977/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VAŠ DOM Trgovina in koopera-
cija, d.o.o. Šoštanj, Ravne 23

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ravne 23, 3325 ŠOŠTANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOŽELJ STANE, Ravne

23, 3325 ŠOŠTANJ, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 7. 1990.

Obrazložitev: 5. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15336
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00754 z dne 23. 2.

2000 pod št. vložka 1/01973/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ARTCOM trgovina na drobno
in debelo, uvoz - izvoz, zastopanje in
posredništvo, d.o.o., Celje, Kamniška 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kamniška 4, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SORČAN TOMAŽ, Rakov-

lje 5, 3314 BRASLOVČE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 12. 1989.

Obrazložitev: 5. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15340
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00755 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/01972/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FERME EXIM trgovina in zasto-
panje d.o.o. Celje Ulica frankolovskih žr-
tev 34

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. frankolovskih žrtev 34,
3000 CELJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FERME SONJA, Kraigher-

jeva 7, 3000 CELJE, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 24. 4. 1990; KROF-
LIČ VLADIMIR, Ul. frankolovskih žrtev 34,
3000 CELJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 24. 4. 1990.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15344
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00756 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/01971/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AB trgovina in storitve, d.o.o.
Žalec, Vrbje 23/a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vrbje 23/a, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit

Ustanovitelji: DOMITROVIČ ANDREJ, Vr-
tna 2, 3210 SLOVENSKE KONJICE, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
31. 1. 1990.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15348
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00757 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/01964/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ALEXAS podjetje za propagan-
do in glasbeno dejavnost, d.o.o., Puco-
va 1, Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pucova 1, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CEPUŠ ALEX, Pucova 1,

3000 CELJE, vložek: 2.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 17. 5. 1990.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15352
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00758 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/01963/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: UGOS storitvena, trgovska, go-
stinska in zunanjetrgovinska agencija,
d.o.o., Kavče 23/a, Titovo Velenje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kavče 23/a, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HALEC MILICA, Kavče

23/a, 3320 TITOVO VELENJE, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 6.
1990; HALEC JANKO, Kavče 23/a, 3320
TITOVO VELENJE, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 6. 1990.

Obrazložitev: 5. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
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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-15356
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00759 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/01960/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FONTANA trgovsko podjetje,
d.o.o. Dobje pri Planini, Škarnice 19

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Škarnice 19, 3224 DOBJE PRI
PLANINI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SALOBIR IRENA, Škarnice

19, 3224 DOBJE PRI PLANINI, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 7.
1990.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15360
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00760 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/01954/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5390729
Firma: TUOMO mednarodno trgovsko

podjetje, d.o.o. Celje, Linhartova 2
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Linhartova 2, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAVNIKAR TOMAŽ, Miklo-

šičeva 1, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 7. 1990.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15364
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00761 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/01949/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SERVIS FRANJO servisiranje
kmetijske mehanizacije, Slovenske Ko-
njice, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prevrat 25, 3210 SLOVENSKE
KONJICE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SOJIČ FRANJO, Prevrat

25, 3210 SLOVENSKE KONJICE, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 5.
1990.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15368
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00762 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/01947/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ŽOLNIR proizvodnja, trgovina
in storitve, d.o.o., Prebold št. 2, Prebold

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prebold št. 2, 3312 PREBOLD
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽOLNIR JOŽE, Podvin

10/b, 3313 POLZELA, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 4. 1990; ŽO-
LNIR BOŽIDARA, Podvin 10/b, 3313 POL-
ZELA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 23. 4. 1990.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15372
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00763 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/01940/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ROKO TRADE mednarodno tr-
govsko podjetje, d.o.o. Celje, Trubarje-
va 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trubarjeva 5, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOPRIVC ROBERT, Tru-

barjeva 5, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 6. 1990.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15376
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00764 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/01931/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RIPS Razvoj, izdelava, prodaja
in servisiranje, d.o.o., Gaberke 297, Šo-
štanj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gaberke 297, 3325 ŠOŠTANJ
Osnovni kapital: 4.214,00 Sit
Ustanovitelji: BLATNIK MARKO, Gaber-

ke 297, 3325 ŠOŠTANJ, vložek: 4.214,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 5. 1990.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začet-
ku 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 delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-15380
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00765 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/01929/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PAJKEC trgovina in transport,
d.o.o. Celje, Razgledna 2

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Razgledna 2, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ANTLOGA FRANC, Razg-

ledna 2, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 5. 1990.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15384
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00766 z dne 23. 2.
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2000 pod št. vložka 1/01923/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MAGNUM podjetje za izdelavo
in trgovino izdelkov za šport, lov in ribo-
lov, d.o.o., Titovo Velenje, Žarova 17

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Žarova 17, 3320 TITOVO VE-
LENJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOROŠEC MARIJA, Žaro-

va 17, 3320 TITOVO VELENJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 5.
1990.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15388
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00767 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/01901/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PREDTRG predelava in trgovi-
na s potrošnimi izdelki, d.o.o. Florjan
20, Šoštanj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Florjan 20, 3325 ŠOŠTANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: OVČJAK EDO, Florjan 20,

3325 ŠOŠTANJ, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 5. 4. 1990; POLAK CVE-
TKA, Skorno 22, 3327 ŠMARTNO OB
PAKI, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 5. 4. 1990.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začet-
ku 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 delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-15392
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00768 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/01896/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RIGOLA gostinstvo, turizem
d.o.o. Celjska 22, Slovenske Konjice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celjska 22, 3210 SLOVEN-
SKE KONJICE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLINE FRANC, A. Černe-

jeve 3, 3210 SLOVENSKE KONJICE, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
3. 2. 1990.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15396
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00769 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/01887/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: NEUTRAL Trgovsko podjetje,
d.o.o. Buče, Lastnič 88

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lastnič 88, 3255 BUČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽUČKO MARIJA, Lastnič

88, 3255 BUČE, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 17. 4. 1990; ŽUČKO DA-
NIJEL, Lastnič 88, 3255 BUČE, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 4.
1990.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15400
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00770 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/01886/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MECOMM Proizvodno-trgovsko
podjetje, Kavče 40, Titovo Velenje,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kavče 40, 3320 TITOVO VE-
LENJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STROPNIK MATJAŽ, Tom-

šičeva 1, 3320 VELENJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1990.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni

pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15404
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00771 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/01871/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MAKO Podjetje za izdelavo tri-
kotažne metraže, d.o.o., Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zagajškova 6, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽNUDERL MARIJA, Zagaj-

škova 6, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 1. 1990.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začet-
ku 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 delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-15408
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00772 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/01861/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KANEBO izvozno-uvozno in sto-
ritveno podjetje, d.o.o., Zlateče 20, Še-
ntjur pri Celju

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zlateče 20, 3230 ŠENTJUR
PRI CELJU

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FIDLER IVAN, Zlateče 20,

3230 ŠENTJUR PRI CELJU, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 5.
1990.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15412
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00773 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/01855/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:
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Firma: FGP podjetje za opravljanje in-
telektualnih storitev, d.o.o. Celje, Med-
log 28

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Medlog 28, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 6.200,00 Sit
Ustanovitelji: ZLATEČAN BOŽIDAR, Me-

dlog 28, 3000 CELJE, vložek: 6.200,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 12. 1989.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15415
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00774 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/01853/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TEWA podjetje za kemijski in-
ženiring in zunanjo trgovino, d.o.o., Tito-
vo Velenje, Šercerjeva 18

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šercerjeva 18, 3320 TITOVO
VELENJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CSIKOS-SESSIA DAMIR,

Šercerjeva 18, 3320 TITOVO VELENJE,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 1. 1990.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15418
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00775 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/03515/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5613493
Firma: TRC-TEXAS-CORP CELJE Trgo-

vina in podjetje za gradbena in zaključ-
na dela, d.o.o. Šlandrov trg 8, Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šlandrov trg 8, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 105.328,00 Sit
Ustanovitelji: GREGL DUŠAN, ŠLAND-

ROV TRG 8, 3000 CELJE, vložek:
105.328,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15421
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00776 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/05671/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PETROMAR trgovina, proizvo-
dnja in storitve, d.o.o. Male Dole 28, Voj-
nik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Male Dole 28, 3212 VOJNIK
Osnovni kapital: 107.200,00 Sit
Ustanovitelji: NAGLIČ MARTA, Male Dole

28, 3212 VOJNIK, vložek: 107.200,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15424
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00777 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/05794/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SEVŠEK gradbeništvo in storit-
ve, d.o.o. Šmarje pri Jelšah, Predel 14/a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Predel 14/a, 3240 ŠMARJE
PRI JELŠAH

Osnovni kapital: 113.600,00 Sit
Ustanovitelji: SEVŠEK JANEZ, Predel

14/a, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH, vložek:
56.800,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 4.
1993; SEVŠEK IVANA, Predel 14/a, 3240
ŠMARJE PRI JELŠAH, vložek: 56.800,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 4. 1993.

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

Sr-15428
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00778 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/05793/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LINK trgovina in storitve, d.o.o.,
Škofja vas, Prekorje 38

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prekorje 38, 3211 ŠKOFJA
VAS

Osnovni kapital: 103.040,00 Sit
Ustanovitelji: NUNČIČ IGOR, Prekorje

38, 3211 ŠKOFJA VAS, vložek:
103.040,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 4. 1993.

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

Sr-15432
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00779 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/05792/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SEBA trgovina, posredništvo,
servis, d.o.o. Laško, Marija gradec 12

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Marija gradec 12, 3270 LA-
ŠKO

Osnovni kapital: 110.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOŠIR SEBASTIJAN, Gru-

nova 2, 3000 CELJE, vložek: 55.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 3. 1993; ZO-
RKO MELITA, Marija gradec 12, 3270 LA-
ŠKO, vložek: 55.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 24. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15436
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00780 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/05786/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BISTRO LOLA trgovina, gostin-
stvo, turizem, d.o.o. Celje Kettejeva 14

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Kettejeva 14, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 103.500,00 Sit
Ustanovitelji: TABAKOVIČ LOLA, Kette-

jeva 14, 3000 CELJE, vložek: 103.500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15440
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00781 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/05779/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5789460
Firma: BRONX trgovina, proizvodnja,

storitve, d.o.o. Stantetova 11, Velenje
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Stantetova 11, 3320 VELE-

NJE
Osnovni kapital: 102.500,00 Sit
Ustanovitelji: DJERDJI ROBERTSON,

Stantetova 11, 3320 VELENJE, vložek:
102.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 6.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15444
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00782 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/05774/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: INTER TIS trgovina, d.o.o. Sv.
Florjan 105

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sv. Florjan 105, 3252 ROGA-
TEC

Osnovni kapital: 132.000,00 Sit
Ustanovitelji: DROFENIK IVAN, Sv. Flor-

jan 105, 3252 ROGATEC, vložek:
132.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 4. 1993.

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

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

Sr-15448
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00783 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/05765/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CPI-FINA finance d.o.o., Gub-
čeva 2, Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gubčeva 2, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: INŽENIRING CPI-INVESTA

D.O.O., Gubčeva 2, 3000 CELJE, vložek:
33.334,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 6.
1993; GOVC ALEKSANDER, Prebold
111/a, 3312 PREBOLD, vložek:
33.333,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 6.
1993; EČIMOVIČ LJUBOMIR, ., 3000 CE-
LJE, vložek: 33.333,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 28. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15451
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00784 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/05755/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SONER podjetje za trgovino,
proizvodnjo in storitve, Celje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta na Ostrožno 82, 3000
CELJE

Osnovni kapital: 196.900,00 Sit
Ustanovitelji: REMUS ERVIN, Kraigher-

jeva 7, 3000 CELJE, vložek: 98.450,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 4. 1993; RE-
MUS SONJA, Kraigherjeva 7, 3000 CE-
LJE, vložek: 98.450,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 15. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15453
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00785 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/05749/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MSG & CO. proizvodnja in trgo-
vina, d.o.o. Petrovče, Drešinja vas 38

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Drešinja vas 38, 3301 PET-
ROVČE

Osnovni kapital: 102.200,00 Sit
Ustanovitelji: GOMINŠEK SLAVKO, Dre-

šinja vas 38, 3301 PETROVČE, vložek:
51.100,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 4.
1993; GOMINŠEK MARKO, Drešinja vas
38, 3301 PETROVČE, vložek: 51.100,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 4. 1993.

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

Sr-15454
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00786 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/05746/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ELEKTROREGULACIJA podjet-
je za regulacijsko in merilno tehniko,
d.o.o., Velenje, Kidričeva 55

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kidričeva 55, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠILI ANDJELKO, Kidričeva

55, 3320 VELENJE, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15456
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00787 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/05745/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5783585
Firma: VIDADU, proizvodnja, trgovina

in storitve d.o.o. Velenje
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
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Sedež: Prešernova 1, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 150.000,00 Sit
Ustanovitelji: LESNJAK DARJA, Šlek 95,

3320 VELENJE, vložek: 75.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 8. 3. 1993; AJTNIK DU-
ŠAN, Maistrova 9, 2380 SLOVENJ GRA-
DEC, vložek: 75.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 8. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15458
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00788 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/05742/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ROYAL FLASH, trgovina, gosti-
nstvo, turizem d.o.o., Cesta Kozjanske-
ga odreda 23, Šentjur

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta Kozjanskega odreda
23, 3230 ŠENTJUR

Osnovni kapital: 122.359,00 Sit
Ustanovitelji: URBAJS GAŠPER, Cesta

Kozjanskega odreda 23, 3230 ŠENTJUR,
vložek: 122.359,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 31. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15460
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00789 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/05741/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5836468
Firma: FLESH podjetje za video storit-

ve d.o.o. Uniše 9/a, Ponikva
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Uniše 9/a, 3232 PONIKVA
Osnovni kapital: 110.000,00 Sit
Ustanovitelji: KALAMIZA BERNARD, Uni-

še 9/a, 3232 PONIKVA, vložek:
110.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-

ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15462
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00790 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/05736/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KOVAC SHREDDER podjetje za
reciklažo surovin d.o.o., Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sp. Trnovlje pri Celju 241/e,
3000 CELJE

Osnovni kapital: 102.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAC SCHROTT, Gesel-

lschaft m.b.H., REIFFEISEN STRASSE 61
- A-8010, vložek: 102.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 5. 3. 1993.

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

Sr-15465
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00791 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/05726/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DOMEX-CELEIA elektronika
d.o.o. Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pucova 8, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOMEX-ELEKTRONIKA

D.O.O., Zg. Pirniče 45 c, 1215 MEDVO-
DE, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 27. 1. 1993; VINKŠELJ IVAN, Men-
cingerjeva 5, 3000 CELJE, vložek:
25.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 1.
1993; PRAŠNIKAR IGOR, Smrekarjeva 2,
3000 CELJE, vložek: 25.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 27. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15468
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00792 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/05724/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ADIN trgovina in posredništvo,
d.o.o., Celje Milčinskega 14

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Milčinskega 14, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 159.700,00 Sit
Ustanovitelji: PERKOVIČ VLADO, Pod li-

pami 24, 3000 CELJE, vložek: 79.850,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 3. 1993; LUK-
MAN JANKO, Lipe 14, 3213 FRANKOLO-
VO, vložek: 79.850,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 9. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15471
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00793 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/05722/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KARAMBOL Podjetje za trgovi-
no in gostinstvo, d.o.o., Obrežje 95 b,
Radeče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Obrežje 95 b, 1433 RADEČE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SIMONČIČ ZDENKA, Ob-

režje 95/b, 1433 RADEČE, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 4.
1993; SIMONČIČ MARJAN, Obrežje 95/b,
1433 RADEČE, vložek: 50.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 14. 4. 1993.

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

Sr-15474
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00794 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/05719/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5782945
Firma: TRADE FRENK, trgovina, stori-

tve, d.o.o., Goriška 51, Velenje
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Goriška 51, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 115.400,00 Sit
Ustanovitelji: URBANC FRANC, Goriška

51, 3320 VELENJE, vložek: 115.400,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15477
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00795 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/05718/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 10571800
Firma: VOVK I.T.C. inštalacije, trgovi-

na, centralno ogrevanje, d.o.o. Celje,
Kraigherjeva 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kraigherjeva 6, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 102.100,00 Sit
Ustanovitelji: VOVK ROBERT, Pohorska

8, 3000 CELJE, vložek: 102.100,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 17. 3. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15481
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00796 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/05716/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EUKA proizvodno, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o. Žalec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šlandrov trg 21, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 118.400,00 Sit
Ustanovitelji: KASTELIC LUDVIK, Pruš-

nikova 44, 2000 MARIBOR, vložek:
118.400,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 7. 1992.

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

pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15485
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00797 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/05709/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KO & COMPANY Proizvodnja,
storitve, trgovina d.o.o. Škofja vas

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubečna, Ul. 15. junija 6,
3211 ŠKOFJA VAS

Osnovni kapital: 123.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOŽELJ MILAN, Čopova

ul. 25, 3000 CELJE, vložek: 110.700,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 1. 1993; KO-
ŽELJ JOŽE, Ulica 15. junija 6 Ljubečna,
3211 ŠKOFJA VAS, vložek: 12.300,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 26. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15488
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00798 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/05708/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TRANSPORT POVŠE prevozi in
storitve, d.o.o. Rimske Toplice, Lože 13

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lože 13, 3272 RIMSKE TOP-
LICE

Osnovni kapital: 105.350,00 Sit
Ustanovitelji: POVŠE PETER, Lože 13,

3272 RIMSKE TOPLICE, vložek:
105.350,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 3.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15491
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00799 z dne 24. 2.

2000 pod št. vložka 1/05704/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KRIŽNIK Mesarstvo, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Goriška 46, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRIŽNIK ANDREJ, Tešava

5/a, 3305 VRANSKO, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15494
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00800 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/05700/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RUDENIK trgovina, proizvod-
nja, storitve, d.o.o. Marijina vas 24, Jur-
klošter

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Marijina vas 24, 3273 JUR-
KLOŠTER

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUNŠEK METOD, Marijina

vas 24, 3273 JURKLOŠTER, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15498
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00801 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/05696/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BASIL podjetje za trgovino in
proizvodnjo d.o.o. Cesta na Dobrovo
62/a, Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta na Dobrovo 62/a, 3000
CELJE

Osnovni kapital: 105.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOBEC ROMAN, Cesta na

Dobrovo 62/a, 3000 CELJE, vložek:
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105.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 3.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15502
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00802 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/05695/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BRANŽI trgovsko podjetje
d.o.o. Kersnikova 32, Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kersnikova 32, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 108.000,00 Sit
Ustanovitelji: JECL BRANKO, Kersniko-

va 32, 3000 CELJE, vložek: 108.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15506
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00803 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/05691/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MANA trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Celje, Gregorčičeva 2/a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gregorčičeva 2/a, 3000 CE-
LJE

Osnovni kapital: 127.700,00 Sit
Ustanovitelji: MARKOVIĆ ANTO, Grego-

rčičeva 2/a, 3000 CELJE, vložek:
127.700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 3.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15510
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00804 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/05690/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SELGET trgovina in storitve,
d.o.o. Šentjur, Osredek 12/a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Osredek 12/a, 3230 ŠENT-
JUR

Osnovni kapital: 117.200,00 Sit
Ustanovitelji: MLAKER IVAN, Osredek

12/a, 3230 ŠENTJUR, vložek:
117.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
24. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15514
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00805 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/05682/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: S G H cevni sistemi, proizvod-
nja in trgovina, d.o.o., Mestni trg 7, Slov.
Konjice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mestni trg 7, 3210 SLOVEN-
SKE KONJICE

Osnovni kapital: 101.834,00 Sit
Ustanovitelji: HILZENSAUER GERHARD

ANTON, Schul str. 36, WIESBACH, vložek:
50.917,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 5.
1993; HILZENSAUER HANS, Schul str. 31,
WIESBACH, vložek: 50.917,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 19. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15518
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00806 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/05678/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ŠELIGO TRANS prevozno pod-
jetje, d.o.o., Šmarje pri Jelšah, Belo 14

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Belo 14, 3240 ŠMARJE PRI
JELŠAH

Osnovni kapital: 101.400,00 Sit
Ustanovitelji: ŠELIGO ANTON, Belo 14,

3240 ŠMARJE PRI JELŠAH, vložek:
101.400,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15522
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00807 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/05664/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JURCOM trgovina in storitve,
d.o.o., Podčetrtek, Sela 7

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sela 7, 3254 PODČETRTEK
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: JURAK STANKO, Sela 7,

3254 PODČETRTEK, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15525
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00808 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/05662/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: NINOPROM trgovsko podjetje,
d.o.o. Laško, Stegenškova ulica 2

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stegenškova ulica 2, 3270
LAŠKO

Osnovni kapital: 117.100,00 Sit
Ustanovitelji: TERBOVC DAGMAR, Ste-

genškova ulica 2, 3270 LAŠKO, vložek:
117.100,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 3. 1993.

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



Stran 2216 / Št. 25 / 23. 3. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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-15528
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00809 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/05661/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AVTO PODPEČAN trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o. Cesta v Teha-
rje 7, Ljubečna - Škofja vas

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta v Teharje 7, Ljubečna,
3211 ŠKOFJA VAS

Osnovni kapital: 107.320,00 Sit
Ustanovitelji: PODPEČAN BORIS, Ce-

sta v Teharje 7, Ljubečna, 3211 ŠKOFJA
VAS, vložek: 107.320,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 23. 3. 1993.

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

Sr-15532
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00810 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/05654/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LUPINA d.o.o., proizvodno, sto-
ritveno in trgovsko podjetje, Slovenske
Konjice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dobrava 27, 3210 SLOVEN-
SKE KONJICE

Osnovni kapital: 145.000,00 Sit
Ustanovitelji: STANOJEVIČ NIKOLA, Do-

brava 27, 3210 SLOVENSKE KONJICE,
vložek: 145.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 1. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15535
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00811 z dne 24. 2.

2000 pod št. vložka 1/05645/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FLORA TRADE podjetje za tr-
govino, storitve in svetovanje, d.o.o.,
Braslovče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kamenče 26/a, 3314 BRAS-
LOVČE

Osnovni kapital: 239.379,00 Sit
Ustanovitelji: OŠTIR BOŠTJAN, Kamen-

če 26/a, 3314 BRASLOVČE, vložek:
119.689,50 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 3. 1993; OŠTIR POLONA, Kamenče
26/a, 3314 BRASLOVČE, vložek:
119.689,50 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 3. 1993.

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

Sr-15538
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00812 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/05644/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TRANI TTI inženiring in trgovi-
na, d.o.o. Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vrunčeva 38, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: JEKNIĆ ŽARKO, Vrunčeva

35/a, 3000 CELJE, vložek: 80.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 29. 4. 1993; JEKNIĆ
RADMILA, Vrunčeva 35/a, 3000 CELJE,
vložek: 20.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 29. 4. 1993.

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

Sr-15541
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00813 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/05643/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TOPO trgovsko podjetje, d.o.o.,
Žalec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vrbje 86 b, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 111.000,00 Sit
Ustanovitelji: TOPOLOVEC BOJAN, Vr-

bje 86 b, 3310 ŽALEC, vložek:
111.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15544
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00814 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/05642/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5787653
Firma: BARACUDA Ribogojnica in ri-

barnica, d.o.o., Laško, Zdraviliška cesta
5 b

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zdraviliška cesta 5/b, 3270
LAŠKO

Osnovni kapital: 120.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRENČNIK ANITA, Zdravi-

liška cesta 5/b, 3270 LAŠKO, vložek:
72.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 3.
1993; KRENČNIK SLAVKO, Zdraviliška ce-
sta 5/b, 3270 LAŠKO, vložek: 48.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15548
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00815 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/05608/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SAMESA Podjetje za uvoz - iz-
voz in zastopanje d.o.o. Nazarje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Savinjska cesta 18, 3331 NA-
ZARJE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ARLIČ JANEZ, Na tratah

17, 3330 MOZIRJE, vložek: 45.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 16. 2. 1993; ČEPIN
ROMAN, Pot na Kobivjek 11, 3270 LA-
ŠKO, vložek: 45.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 16. 2. 1993; SCHNABL PAUL MI-
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ROSLAV, Magdalensberg/Zinadorf, R AVS-
TRIJA, vložek: 10.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 16. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15552
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00816 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/05605/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JAGODA - ESAKOM trgovsko
podjetje, Opekarniška 2 Celje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Opekarniška 2, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČEHAJIĆ ESAD, Cesta na

Ostrožno 114, 3000 CELJE, vložek:
40.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 6.
1993; KULAUZOVIĆ SMAIL, Stantetova 7,
1000 LJUBLJANA, vložek: 30.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 28. 6. 1993; KULAU-
ZOVIĆ ADEM, Stantetova 7, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 30.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 28. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15556
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00817 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/05603/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RADIUS Storitve in trgovina,
d.o.o., Velenje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stanetova 29, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 114.000,00 Sit
Ustanovitelji: VRABIČ ROMAN, Staneto-

va 29, 3320 VELENJE, vložek: 57.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 1. 1993; VRA-
BIČ ZLATKA, Stanetova 29, 3320 VELE-
NJE, vložek: 57.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 26. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)

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

Sr-15560
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00818 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/05602/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TP HITOP Trgovsko in proizvo-
dno podjetje, d.o.o. Prekorje 29/a, Ško-
fja vas

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prekorje 29/a, 3211 ŠKOFJA
VAS

Osnovni kapital: 105.000,00 Sit
Ustanovitelji: APLENC ANTON, Prekorje

29/a, 3211 ŠKOFJA VAS, vložek:
105.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15563
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00819 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/05587/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: STUDIO SGS proizvodnja in
montaža visečih stropov in vmesnih sten
d.o.o. Slov. Konjice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stari trg 15, 3210 SLOVEN-
SKE KONJICE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOSEM MARIJA, Škedenj

13, 3210 SLOVENSKE KONJICE, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 6.
1993.

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

Sr-15567
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00820 z dne 24. 2.

2000 pod št. vložka 1/05579/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5771978
Firma: GOLOBIČ TRANS trgovina in

transport, d.o.o. Celje, XIV. divizije 8
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: XIV. divizije 8, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 108.500,00 Sit
Ustanovitelji: GOLOBIČ STJEPAN, Ulica

XIV. divizije 8, 3000 CELJE, vložek:
108.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15583
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00825 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/04176/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5642507
Firma: RUAN TRADE podjetje za stori-

tve in trgovino d.o.o. Tumova 7, Škofja
vas

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tumova 7, 3211 ŠKOFJA VAS
Osnovni kapital: 11.000,00 Sit
Ustanovitelji: TOMLJE SABINA, Japljeva

4, 3000 CELJE, vložek: 11.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 3. 4. 1992.

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

Sr-15587
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00826 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/04480/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EAST CONSULT & MARKETI-
NG podjetje za inženiring in svetovanje
v turizmu, d.o.o., Celjska 8, Rogaška Sla-
tina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celjska 8, 3250 ROGAŠKA
SLATINA
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Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BALAĆ BORISLAV, Cvjet-

na cesta 13, ZAGREB, vložek: 2.600,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 6. 1991; PET-
ROVEČKI ŽELJKO, Crničićeva 34, ZAG-
REB, vložek: 3.400,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 12. 6. 1991; CARIN IVAN, Ćopićeva
poljana 4, ZAGREB, vložek: 400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 12. 6. 1991; GEBER DA-
RKO, Šubićeva, ZAGREB, vložek: 800,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 6. 1991; RE-
GOVIĆ ZDENKO, Rude 91, SAMOBOR,
vložek: 400,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 6. 1991; KONČALOVIĆ RANKO, Su-
sedgradska 3, ZAGREB, vložek: 400,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 6. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15591
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00827 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/04538/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BRONA proizvodnja in storitve,
d.o.o. Celje, Ulica Dušana Kvedra 32

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica Dušana Kvedra 32,
3000 CELJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLEMENITAŠ BRUNO, Uli-

ca Dušana Kvedra 32, 3000 CELJE, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 4. 1992.

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

Sr-15595
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00828 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/04564/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5684226
Firma: FIDES proizvodnja, trgovina,

zastopstvo, storitve, oblikovanje, marke-
ting, založništvo d.o.o. Velika Pirešica 5j
Žalec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Velika Pirešica 5j, 3310 ŽA-
LEC

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SEDOVNIK IVANKA, Velika

Pirešica 5j, 3310 ŽALEC, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992.

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

Sr-15599
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00829 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/04589/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5660424
Firma: IČNA-LES predelava lesa, trgo-

vina in storitve, d.o.o. Rimske Toplice,
Jesenova ravan 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jesenova ravan 1, 3272 RIM-
SKE TOPLICE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SELIČ ANTON, Jesenova

ravan 2, 3272 RIMSKE 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 re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15603
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00830 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/04590/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JELŠINGRAD podjetje za sve-
tovanje in posredovanje v gradbeništvu
ter prodaji nepremičnin, d.o.o., Partiza-
nska ul. 4, Rogaška Slatina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Partizanska ul. 4, 3250 RO-
GAŠKA SLATINA

Osnovni kapital: 120.000,00 Sit
Ustanovitelji: DVORŠAK JANEZ, Partiza-

nska ul. 4, 3250 ROGAŠKA SLATINA, vlo-
žek: 120.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 7. 1992.

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

strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-15607
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00831 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/04602/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JAMANA proizvodnja in trgovi-
na d.o.o. Žalec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prežihova 5, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MEZNARIČ JANEZ, Preži-

hova 5, 3310 ŽALEC, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 4. 1992.

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

Sr-15611
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00832 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/04604/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5661145
Firma: HORTI TRADE podjetje za pro-

izvodnjo in trgovino sadja, zelenjave in
cvetja, d.o.o., Dobrna, Dobrna 28a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dobrna 28/a, 3204 DOBRNA
Osnovni kapital: 450.000,00 Sit
Ustanovitelji: MOGU LEON, Dobrna

28/a, 3204 DOBRNA, vložek: 150.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 5. 1992; ER-
GOTIĆ S P.O., Osijek, 4000 OSIJEK, HR-
VAŠKA, vložek: 150.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 11. 5. 1992; HORTI PRODU-
CTS PVBA, Parkstraat 5, ED BAARN, NI-
ZOZEMSKA, vložek: 150.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 11. 5. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-15615
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00833 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/04607/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RAZVOJNO LESNI INŽENIRING
d.o.o. Žibernik 25, Rogaška Slatina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Žibernik 25, 3250 ROGAŠKA
SLATINA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: OGRIZEK EDO, Žibernik

25, 3250 ROGAŠKA SLATINA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 4.
1992.

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

Sr-15619
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00834 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/04612/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CVETICA alternativne storitve
d.o.o., Žalec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Heroja Staneta 6, 3310 ŽA-
LEC

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BIRSA MANCA, Heroja Sta-

neta 6, 3310 ŽALEC, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 5. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15623
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00835 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/04613/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AGROSOLID trgovina in storit-
ve, d.o.o. Prebold, Prebold 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prebold 1, 3312 PREBOLD
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit

Ustanovitelji: KOK IVAN, Marija Reka 45,
1420 TRBOLVJE, vložek: 100.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 8. 5. 1992.

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

Sr-15627
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00836 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/04617/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AVTOSERVIS BIDERMAN
d.o.o., Laško, Cesta v Debro 12

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta v Debro 12, 3270 LA-
ŠKO

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BIDERMAN ADOLF, Cesta

v Debro 12, 3270 LAŠKO, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 4. 1992.

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

Sr-15631
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00837 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/04625/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5660882
Firma: SAJO trgovsko podjetje, d.o.o.

Celje, Pečovnik 4
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Pečovnik 4, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SAJOVIC ŠTEFAN, Pečov-

nik 4, 3000 CELJE, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 4. 1992.

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

Sr-15635
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00838 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/04626/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: OSTRŽEK odkup in prodaja,
d.o.o. Planina 15, Planina pri Sevnici

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Planina 15, 3225 PLANINA
PRI SEVNICI

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: OJSTERŠEK MARTIN, Oj-

stro 23, 3270 LAŠKO, 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-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15639
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00839 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/04640/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TROS trgovina, storitve in za-
stopanje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Luče 127, 3334 LUČE
Osnovni kapital: 100.500,00 Sit
Ustanovitelji: KMET JANKO, Tržaška

336, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
5. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15643
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00840 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/04641/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CROM DARLING Trgovina, pro-
izvodnja, gostinstvo in turizem, d.o.o.,
Dobrova 61, Slovenske Konjice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dobrova 61, 3210 SLOVEN-
SKE KONJICE
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Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČ RUDI, Dobrova 61,

3210 SLOVENSKE KONJICE, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 3.
1992; KOVAČ DARINKA, Dobrova 61,
3210 SLOVENSKE KONJICE, vložek:
1.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 3.
1992; KOVAČ BORUT, Dobrova 61, 3210
SLOVENSKE KONJICE, vložek: 2.400,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15645
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00841 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/04642/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ROKYTRADE Mednarodno tr-
govsko in storitveno podjetje d.o.o. Dra-
mlje, Dramlje 61 Dramlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dramlje 61, 3222 DRAMLJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: CANK JOŽE, Dramlje 61,

3222 DRAMLJE, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 7. 4. 1992.

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

Sr-15647
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00842 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/04645/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KEM podjetje za intelektualne
storitve, trgovino in posredništvo, d.o.o.,
Celje, Klanjškova 9

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Klanjškova 9, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 9.600,00 Sit
Ustanovitelji: NAGLIČ MATEJKA, Kla-

njškova 9, 3000 CELJE, vložek: 3.200,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4. 1992; NAG-
LIČ DOBRIVOJ, Klanjškova 9, 3000 CE-
LJE, vložek: 3.200,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 2. 4. 1992; GRADT-NAGLIČ ERIKA,
Klanjškova 9, 3000 CELJE, vložek:

3.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15649
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00843 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/04646/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5846340
Firma: ČAKŠ podjetje za trgovino in

storitve d.o.o., Šmarje pri Jelšah, Gaj 8
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Gaj 8, 3240 ŠMARJE PRI JEL-

ŠAH
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČAKŠ ŠTEFANIJA, Gaj 8,

3240 ŠMARJE PRI JELŠAH, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 4.
1992.

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

Sr-15651
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00844 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/04655/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VAP-TRADE podjetje za proiz-
vodnjo, storitve in trgovino d.o.o. Zag-
rad 12/b, Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zagrad 12/b, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 10.200,00 Sit
Ustanovitelji: AŠIČ VIKI, Zagrad 12/b,

3000 CELJE, vložek: 10.200,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 6. 4. 1992.

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

Sr-15653
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00845 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/04663/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KRANJČEC trgovina in zasto-
panje, d.o.o. Velenje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Aškerčeva 5, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRANJČEC BRANKO,

Aškerčeva 5, 3320 VELENJE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 2.
1992.

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

Sr-15655
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00846 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/04672/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GRAMONT storitveno, trgovsko
in proizvodno podjetje, d.o.o. Šmarje pri
Jelšah

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmarje pri Jelšah 94, 3240
ŠMARJE PRI JELŠAH

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: NEČIMER MARJAN, Šma-

rje pri Jelšah 94, 3240 ŠMARJE PRI JEL-
ŠAH, vložek: 25.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 24. 7. 1992; PODGORŠEK FRANC,
Pfalzring 138, 6704 MUTTERSTADT, vlo-
žek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
24. 7. 1992; PODGORŠEK BRANKO,
Kurt-Kern Str. 7, 6700 LUDWIGSHAFEN,
vložek: 25.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 24. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15657
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00847 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/04674/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:
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Firma: BARON gostinsko in trgovsko
podjetje, d.o.o., Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. 5. Prekomorske brigade
12, 3000 CELJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BASTIČ ROMAN, Ul. 5.

Prekomorske brigade 12, 3000 CELJE, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
8. 4. 1992.

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

Sr-15659
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00848 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/04680/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: NOEMA podjetje za intelektua-
lne storitve, d.o.o. Celje, Milčinskega 12

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Milčinskega 12, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: GORJANC SONJA, Milčin-

skega 12, 3000 CELJE, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 9. 1992; GO-
RJANC MARJAN, Milčinskega 12, 3000
CELJE, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 17. 9. 1992.

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

Sr-15661
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00849 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/04683/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KOMPANIJA Trgovina na veli-
ko in malo, uvoz-izvoz SLOVENSKE KO-
NJICE d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brdo 12, 3210 SLOVENSKE
KONJICE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEBER ANTON, Škedenj

13, 3215 LOČE, vložek: 50.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 12. 8. 1992; RAK VILI,

Brdo 12, 3210 SLOVENSKE KONJICE,
vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 12. 8. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15663
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00850 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/04692/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VRATA proizvodno in storitve-
no podjetje, d.o.o., Dobrna, Dobrna 44

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dobrna 44, 3204 DOBRNA
Osnovni kapital: 144.987,00 Sit
Ustanovitelji: RAMŠAK PETER, Dobrna

44, 3204 DOBRNA, vložek: 144.987,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15665
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00851 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/04698/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5669391
Firma: UNIKAT TRADE proizvodnja in

storitve, d.o.o. Šmarje pri Jelšah, Buko-
vje v Babni gori 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bukovje v Babni gori 1, 3240
ŠMARJE PRI JELŠAH

Osnovni kapital: 104.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLAKOČAR MAKSIMILJA-

NA, Bukovje v Babni gori 1, 3240 ŠMARJE
PRI JELŠAH, vložek: 104.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 1. 9. 1992.

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

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

Sr-15667
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00852 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/04701/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5900476
Firma: TESA intelektualne storitve,

d.o.o. Velenje, Efenkova 49
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Efenkova 49, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAJC MARKO, Efenkova

49, 3320 VELENJE, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 9. 4. 1992.

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

Sr-15670
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00853 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/04703/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ATELJE 6 projektiranje, interi-
er, inženiring, d.o.o. Celje, Cesta na grad
18

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta na grad 18, 3000 CE-
LJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOMERIČKI JOŽE, Tone-

ta Melive 12, 3210 SLOVENSKE KONJI-
CE, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 8. 4. 1992; JAGRIČ JANEZ, Cesta
na grad 18, 3000 CELJE, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15674
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00854 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/04715/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
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slednjimi podatki:
Firma: TOMAŽ trgovina in storitve,

d.o.o. Celje, Vipavska 19
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Vipavska 19, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PODLESNIK INGRID, Vipa-

vska 19, 3000 CELJE, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 4. 1992.

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

Sr-15678
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00855 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/04716/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5692172
Firma: MURN podjetje za trgovino in

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

odgovornostjo
Sedež: Slomškov trg 5, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 10.800,00 Sit
Ustanovitelji: ROŽANC MIRA, Slomškov

trg 5, 3000 CELJE, vložek: 10.800,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 9. 4. 1992.

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

Sr-15691
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00859 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/05576/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: A NO.5 podjetje za varovanje
oseb in premoženja, d.o.o., Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tomšičev trg 2, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 198.700,00 Sit
Ustanovitelji: KUCLAR BOGDAN, Tom-

šičev trg 2, 3000 CELJE, vložek:
198.700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 4.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)

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

Sr-15695
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00860 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/05575/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ODBOJ podjetje za distribuci-
jo, trženje in trgovino, d.o.o., Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trnovlje pri Celju 155, 3000
CELJE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: HRASTNIK ALEŠ, Trnovlje

pri Celju 155, 3000 CELJE, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 4.
1993.

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

Sr-15699
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00861 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/05573/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ŽAN trgovina, storitve, proizvo-
dnja, d.o.o. Šentjur, Proseniško 24

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Proseniško 24, 3230 ŠENT-
JUR

Osnovni kapital: 100.600,00 Sit
Ustanovitelji: SPOLENAK SLAVKO, Pro-

seniško 24, 3230 ŠENTJUR, vložek:
50.300,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 5.
1993; SPOLENAK MIRA, Proseniško 24,
3230 ŠENTJUR, vložek: 50.300,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 11. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15703
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00862 z dne 25. 2.

2000 pod št. vložka 1/05572/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DEKOR d.o.o., proizvodnja, sto-
ritve in trgovina, Slovenske Konjice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Draža vas 80, 3215 LOČE PRI
POLJČANAH

Osnovni kapital: 104.064,00 Sit
Ustanovitelji: ZORMAN MARKO, Draža

vas 80, 3215 LOČE PRI POLJČANAH, vlo-
žek: 104.064,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
5. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15707
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00863 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/05568/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KONUŠEK TRADE trgovina, sto-
ritve, proizvodnja, d.o.o. Gornja vas 23,
Šentvid pri Grobelnem

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gornja vas 23, 3231 ŠENT-
VID PRI GROBELNEM

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KONUŠEK IVAN, Gornja

vas 23, 3231 ŠENTVID PRI GROBELNEM,
vložek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 16. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15711
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00864 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/05565/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JURIS trgovina in storitve,
d.o.o., Ulica Cvetke Jerin 1, Štore

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica Cvetke Jerin 1, 3220
ŠTORE

Osnovni kapital: 122.700,00 Sit
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Ustanovitelji: DŽEMALUDIN MUHIČ, Uli-
ca Cvetke Jerin 1, 3220 ŠTORE, vložek:
122.700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 2.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15715
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00865 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/05552/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: M F podjetje za transport in
storitve, d.o.o., Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Na Zelenici 10, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: FERME MILAN, Na Zeleni-

ci 10, 3000 CELJE, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 5. 1993.

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

Sr-15719
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00866 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/05551/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5862205
Firma: BISTRO BOVŠE trgovina in sto-

ritve, d.o.o. Bovše 9/a, Vojnik
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Bovše 9/a, 3212 VOJNIK
Osnovni kapital: 126.400,00 Sit
Ustanovitelji: STEINER NEŽIKA, Bovše

9/a, 3212 VOJNIK, vložek: 126.400,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15723
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00867 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/05548/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BI LINE računalniški inženiring
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kozje 129, 3260 KOZJE
Osnovni kapital: 123.000,00 Sit
Ustanovitelji: BIZJAK TOMAŽ, Kozje

129, 3260 KOZJE, vložek: 123.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15727
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00868 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/05545/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: IDEA-TIM Podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Šmiklavž pri Škofji vasi
3, Škofja vas

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmiklavž pri Škofji vasi 3,
3211 ŠKOFJA VAS

Osnovni kapital: 103.570,00 Sit
Ustanovitelji: BREZOVŠEK ALEKSAN-

DER, Šmiklavž pri Škofji vasi 3, 3211 ŠKO-
FJA VAS, vložek: 103.570,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 15. 3. 1993.

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

Sr-15731
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00869 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/05539/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5838002
Firma: EXTRAFINAL gradbeno podje-

tje, d.o.o., Jurklošter
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Lahov graben 5, 3273 JUR-

KLOŠTER

Osnovni kapital: 114.800,00 Sit
Ustanovitelji: KRAJNC ZDENKA, Loče

18, 3201 ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI, vlo-
žek: 114.800,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15735
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00870 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/05523/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MONTING trgovina, storitve,
proizvodnja d.o.o. Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. Frankolovskih žrtev 29,
3000 CELJE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEBAN DARKO, Ul. Fran-

kolovskih žrtev 29, 3000 CELJE, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
24. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15739
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00871 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/05510/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SECOT nadzorstvo, inženiring
in svetovanje, d.o.o. Celje, Ulica heroja
Rojška 24

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica heroja Rojška 24, 000
CELJE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: TANKO ANTONIJA, Ulica

heroja Rojška 24, 000 CELJE, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 4. 1993.

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

Sr-15743
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00872 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/05508/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: OSMAN trgovina in storitve,
d.o.o., Celje, Mariborska 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mariborska 3, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 102.300,00 Sit
Ustanovitelji: KUBURAŠ OSMAN, Rami-

či, KLJUČ - REPUBLIKA BIH, vložek:
102.300,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15747
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00873 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/05507/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: NIKALINE podjetje za proizvo-
dnjo, projektiranje in trgovino, d.o.o., Ve-
lenje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmarska 25, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 108.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAJLAR BOJAN, Šmarska

25, 3320 VELENJE, vložek: 108.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15751
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00874 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/05505/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ŠTEFANIJA TRADE trgovsko
podjetje, d.o.o., Celje, Linhartova 2

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Linhartova 2, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BELOŠEVIĆ ŠTEFANIJA,

Podbrezovica 27, KRAPINA - R HRVAŠKA,
vložek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 29. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15755
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00875 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/05502/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5794749
Firma: GPT CELEIA Celje d.o.o. pod-

jetje za grafično-proizvodne storitve, tr-
govino in inženiring Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica XIV. divizije 14, 3000
CELJE

Osnovni kapital: 20.000,00 Sit
Ustanovitelji: KARLATEC OSKAR, Ciga-

letova 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 9.
1991; KARLATEC RADKO, Novo Polje c.
X/15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 5.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15759
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00876 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/05490/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: URBAL mednarodno trgovsko
podjetje, d.o.o. Velenje, Koželjskega uli-
ca 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Koželjskega ulica 6, 3320 VE-
LENJE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit

Ustanovitelji: PECIGA OLGA, Vrnjačke
banje 6, 3320 VELENJE, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 1.
1993; URBANČIČ ALEŠ, Vrnjačke banje 6,
3320 VELENJE, vložek: 50.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 29. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15762
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00877 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/05487/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GRIČLES d.o.o., proizvodno
podjetje, Zreče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Boharina 30, 3214 ZREČE
Osnovni kapital: 105.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRIČNIK JOŽEF, Bohari-

na 30, 3214 ZREČE, vložek: 105.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15765
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00878 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/05486/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VMK TEHNICCO Podjetje za
ključavničarstvo, trgovino in računovod-
stvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kravjek 1 a, 3215 LOČE PRI
POLJČANAH

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MLAKAR DARJA, Kravjek

1 a, 3215 LOČE PRI POLJČANAH, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena 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 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-15769
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00879 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/05484/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5756618
Firma: UNIA TRADE Eksport import

d.o.o. Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Cesta v Trnovlje 10, 3000 CE-

LJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PUCHMAISTER EGON,

Polzela 158 a, 3313 POLZELA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 3.
1993; MIKLAVC LUDVIK, Sv. Lovrenc 87,
3312 PREBOLD, vložek: 50.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 26. 3. 1993.

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

Sr-15773
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00880 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/05482/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5884179
Firma: KOSTRADE Nakup in prodaja

živine, d.o.o., Vrenska gorca 32, Buče
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Vrenska gorca 32, 3255

BUČE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOSTANJŠEK JOŽEF, Vre-

nska gorca 32, 3255 BUČE, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 2.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15777
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00881 z dne 25. 2.

2000 pod št. vložka 1/05463/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KIDI trgovina in zastopanje
d.o.o. Žalec, Velenjska c. 10

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Velenjska c. 10, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 122.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEČNIK MATJAŽ, Vele-

njska c. 10, 3310 ŽALEC, vložek:
122.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 2.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15781
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00882 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/05458/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KRAŠEK TRADE trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Celje, Jamova 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jamova 6, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAŠEK MARJAN, Bratov

Vošnjakov 5, 3000 CELJE, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 2.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15785
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00883 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/05454/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TRGOVINA STANE d.o.o., Šoš-
tanj, Ravne 23

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ravne 23, 3325 ŠOŠTANJ
Osnovni kapital: 406.999,00 Sit
Ustanovitelji: KOŽELJ STANISLAV, Rav-

ne 23, 3325 ŠOŠTANJ, vložek:
406.999,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 3.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15789
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00884 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/05453/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MINES trgovsko podjetje d.o.o.
Zagrad 127, Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zagrad 127, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 122.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAJCEN ALEKSANDER,

Zagrad 127, 3000 CELJE, vložek:
122.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15793
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00885 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/05449/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DRAVIT d.o.o. dragi kamni in
minerali, Slovenske Konjice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Borisa Vinterja 9, 3210 SLO-
VENSKE KONJICE

Osnovni kapital: 136.370,00 Sit
Ustanovitelji: KUZMAN JOŽE, Borisa Vi-

nterja 9, 3210 SLOVENSKE KONJICE, vlo-
žek: 136.370,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
31. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-15797
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00886 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/05448/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DABORO podjetje za proizvod-
njo in trgovino, d.o.o., Bilgerjeva 1, Ža-
lec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bilgerjeva 1, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 122.400,00 Sit
Ustanovitelji: ROJC BOJAN, Bilgerjeva

1, 3310 ŽALEC, vložek: 73.440,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 8. 1. 1993; STANIČ BO-
GDAN, Škapinova 4, 3000 CELJE, vložek:
48.960,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 1.
1993.

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

Sr-15801
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00887 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/05445/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BORLAK COMPANY trgovina in
storitve, d.o.o. Rogaška Slatina, Ulica
XIV. divizije 70

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica XIV. divizije 70, 3250
ROGAŠKA SLATINA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BORLAK SLAVKO, Ulica

XIV. divizije 70, 3250 ROGAŠKA SLATINA,
vložek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 29. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15805
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00888 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/05443/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5782279
Firma: BRKIČ trgovsko podjetje,

d.o.o., Celje, Zidanškova 2

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zidanškova 2, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRKIČ NIKOLA, Cvijete Zu-

zorić 17, ZAGRE ZAGREB - R HRVAŠKA,
vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 4. 9. 1992; BRKIČ MARIJAN, Cvijete
Zuzorić, ZAGREB - R HRVAŠKA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 9.
1992.

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

Sr-15815
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00891 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/04847/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ITTO informatika, trgovina, tu-
rizem, organizacija, d.o.o., Pod kostanji
24, Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pod kostanji 24, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRENČIČ IVO, Pod kosta-

nji 24, 3000 CELJE, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 2. 4. 1992.

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

Sr-15819
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00892 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/04840/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GENERAL d.o.o., storitveno
podjetje, Slovenske Konjice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Spodnje Preloge 40, 3210
SLOVENSKE KONJICE

Osnovni kapital: 11.812,50 Sit
Ustanovitelji: KAVČIČ ANDREJ, Spodnje

Preloge 40, 3210 SLOVENSKE KONJICE,
vložek: 5.906,25 Sit, ne odgovarja, vstop:
16. 8. 1993; ŠVAB-KAVČIČ IRENA, Spod-
nje Preloge 40, 3210 SLOVENSKE KONJI-
CE, vložek: 5.906,25 Sit, ne odgovarja,
vstop: 16. 8. 1993.

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

Sr-15823
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00893 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/04836/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KRAMER TOMI trgovina, proiz-
vodnja, storitve, d.o.o. Celje, Medlog
68/a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Medlog 68/a, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAMER TOMISLAV, Me-

dlog 68/a, 3000 CELJE, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 4. 1992.

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

Sr-15827
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00894 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/04831/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AGREL trgovina, proizvodnja,
storitve, d.o.o., Cesta IX/19, Velenje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta IX/19, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLADNIK HERMAN, Cesta

IX/19, 3320 VELENJE, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 9.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15831
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00895 z dne 25. 2.
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2000 pod št. vložka 1/04826/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PROTECT mednarodno trgov-
sko in storitveno podjetje, d.o.o. Zavrh
10, Dobrna

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zavrh 10, 3204 DOBRNA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAKOP MIROSLAV, Zavrh

10, 3204 DOBRNA, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15835
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00896 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/04824/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KONTRAKT storitve in trgovi-
na, d.o.o., Levec b. št., Petrovče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Levec b. št., 3301 PETROVČE
Osnovni kapital: 80.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠIBAKOVSKI SAŠA, Bev-

kova 8, 3310 ŽALEC, vložek: 80.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15839
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00897 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/04814/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ATRI trgovsko in proizvodno
podjetje, d.o.o., Celjska cesta 1a, Slov.
Konjice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celjska cesta 1a, 3210 SLO-
VENSKE KONJICE

Osnovni kapital: 220.000,00 Sit
Ustanovitelji: OBLAK SLAVICA, Ljubljan-

ska 54, 3000 CELJE, vložek: 220.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 8. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15843
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00898 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/04808/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FORTIS Trgovsko in proizvod-
no podjetje d.o.o. Gorica 94, Gorica pri
Slivnici

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gorica 94, 3263 GORICA PRI
SLIVNICI

Osnovni kapital: 124.807,00 Sit
Ustanovitelji: URLEB TOMAŽ, Gorica 94,

3263 GORICA PRI SLIVNICI, vložek:
124.807,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
30. 6. 1992.

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

Sr-15847
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00899 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/04805/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5808103
Firma: VIKMAR trgovina in storitve,

d.o.o. Celje, Kidričeva 19
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kidričeva 19, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 104.000,00 Sit
Ustanovitelji: KANCLER VIKTOR, Poho-

rska 8, 3000 CELJE, vložek: 52.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 8. 1992; KAN-
CLER MARJANA, Pohorska 8, 3000 CE-
LJE, vložek: 52.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 5. 8. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15851
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00900 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/04804/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RBM trgovina in storitve, d.o.o.,
Rogaška Slatina, Žibernik 26

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Žibernik 26, 3250 ROGAŠKA
SLATINA

Osnovni kapital: 110.000,00 Sit
Ustanovitelji: BASTAŠIČ ROMAN, Žiber-

nik 26, 3250 ROGAŠKA SLATINA, vložek:
110.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 8.
1992.

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

Sr-15854
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00901 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/04801/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5681944
Firma: JECL prevozništvo, storitve in

trgovina, d.o.o. Šmarje pri Jelšah, Pijov-
ci 54

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pijovci 54, 3240 ŠMARJE PRI
JELŠAH

Osnovni kapital: 120.000,00 Sit
Ustanovitelji: JECL JOŽEF, Pijovci 54,

3240 ŠMARJE PRI JELŠAH, vložek:
120.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
7. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15856
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00902 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/04800/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:
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Firma: PODKRIŽNIK Puškarstvo in tr-
govina d.o.o. Ljubno ob Savinji 61

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubno ob Savinji 61, 3333
LJUBNO OB SAVINJI

Osnovni kapital: 150.000,00 Sit
Ustanovitelji: PODKRIŽNIK IZTOK, Ljub-

no ob Savinji 61, 3333 LJUBNO OB SAVI-
NJI, vložek: 150.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 24. 9. 1992.

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

Sr-15860
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00904 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/04798/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5721334
Firma: BOBRI Trgovina, storitve, sve-

tovanja export - import, d.o.o., Mozirje
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Podvrh 26, 3330 MOZIRJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GORIŠEK BORUT, Šerce-

rjeva 13, 3320 VELENJE, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 9. 1992; GO-
RIŠEK SINKOVIČ BRIGITA, Pionirska 4,
2000 MARIBOR, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 25. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15863
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00905 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/04789/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ŽISTA proizvodno, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hotemež 21/a, 1433 RADE-
ČE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽIBRET STANISLAV, Hote-

mež 21/a, 1433 RADEČE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 4.
1992.

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

Sr-15866
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00906 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/04787/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5720010
Firma: ZDENICA proizvodnja kotlov,

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Cesta Kozjanskega odreda

29, 3230 ŠENTJUR
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: VODEB ROMAN, Ul. Fra-

nkolovskih žrtev 33, 3000 CELJE, vložek:
56.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 8.
1994; PILIH BOJAN, Iršičeva ulica 21,
3000 CELJE, vložek: 10.500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 3. 8. 1994; MANSUTTI
TEREZIJA, Uniše 13, 3232 PONIKVA, vlo-
žek: 6.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
3. 8. 1994; GLINŠEK DRAGO, Kraigher-
jeva ulica 32, 3000 CELJE, vložek:
6.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 8.
1994; DOLŽAN ALEŠ, Žoganjeva ulica 3,
3211 LJUBEČNA, vložek: 6.500,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 3. 8. 1994; ČEPIN
ROMAN, Pot na Kobivjek 11, 3270 LA-
ŠKO, vložek: 3.500,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 3. 8. 1994; VAJDIČ MIROSLAV, Na
zelenici 8, 3000 CELJE, vložek: 3.500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 8. 1994; ŠKO-
RJANC JURIJ, Ulica Franja Malgaja 23,
3230 ŠENTJUR, vložek: 3.500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 3. 8. 1994; RAMŠAK MI-
LAN, Pod Lipami 26, 3000 CELJE, vlo-
žek: 3.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
3. 8. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15869
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00907 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/04783/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5676371

Firma: TERRA podjetje za organizaci-
jo prevozov v notranjem in zunanjem
prometu, d.o.o., Žalec, Titov trg 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titov trg 3, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: IVOŠEVIĆ BRANKO, Do-

ljani 16, DARUVAR, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 7. 4. 1992.

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

Sr-15872
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00908 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/04781/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5829631
Firma: SI-CAR podjetje za proizvod-

njo in trgovino d.o.o., Dečkova 1, Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Dečkova 1, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 118.000,00 Sit
Ustanovitelji: BREČKO SIMONA, Čopo-

va 9, 3000 CELJE, vložek: 118.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 12. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15875
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00909 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/04768/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: OPEKA gradbeništvo, trgovina,
storitve d.o.o. Šoštanj, Prešernov trg 11

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prešernov trg 11, 3325 ŠO-
ŠTANJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEBAR MARIJA, Prešernov

trg 11, 3325 ŠOŠTANJ, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena 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 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-15878
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00910 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/04763/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5732441
Firma: OLALA Podjetje za trgovino, za-

stopanje in marketing, d.o.o., Celje, Za-
grad 55

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zagrad 55, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 101.016,30 Sit
Ustanovitelji: KAUČIČ DARJA, Brinarje-

va 7, 3000 CELJE, vložek: 50.508,15 Sit,
ne odgovarja, vstop: 6. 7. 1992; KAUČIČ
IVAN, Brinarjeva 7, 3000 CELJE, vložek:
50.508,15 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 7.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15881
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00911 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/04755/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BETA TRADE trgovsko, proiz-
vodno in prevozno podjetje, d.o.o. Ce-
lje, Stanetova 20

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stanetova 20, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 107.041,69 Sit
Ustanovitelji: HANIĆ ADEM, Mionica 1,

GRADA GRADAČAC, vložek: 25.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 8. 1992; HA-
NIĆ EKREM, Čelikovača bb, GRADAČAC,
vložek: 25.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 26. 8. 1992; ČOLIĆ RAIF, Mionica bb,
GRADAČAC, vložek: 25.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 26. 8. 1992; ERJAVEC SIL-
VESTER, Miklošičeva 1, 3000 CELJE, vlo-
žek: 25.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 8. 1992; HANIĆ BAHRIJA, Gradačac
447, GRADAČAC, vložek: 7.041,69 Sit, ne
odgovarja, vstop: 19. 8. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15883
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00912 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/04752/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: YOGI proizvodno, trgovsko, go-
stinsko in storitveno podjetje d.o.o. Vran-
sko

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vransko 147/a, 3305 VRAN-
SKO

Osnovni kapital: 121.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAVLIČ JOŽE, Vransko

147/a, 3250 VRANSKO, vložek:
121.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 10. 1992.

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

Sr-15886
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00913 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/04747/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KARMA trgovina in storitve,
d.o.o., Gotovlje 72/b, Žalec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gotovlje 72/b, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZUPANC MATJAŽ, Gotov-

lje 72/b, 3310 ŽALEC, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 1992; GU-
NTNER ROBERT, Gotovlje 105/a, 3310
ŽALEC, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 17. 7. 1992.

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

Sr-15890
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00914 z dne 25. 2.

2000 pod št. vložka 1/04746/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GREGOR zastopstva d.o.o. Be-
rnekarjeva n.h., Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bernekarjeva n.h., 3000 CE-
LJE

Osnovni kapital: 140.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEČOVNIK ANDREJ, Ška-

pinova 8, 3000 CELJE, vložek:
105.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 6. 1992; PEČOVNIK ZDENKA, Škapi-
nova 8, 3000 CELJE, vložek: 35.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 6. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15894
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00915 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/04742/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: HUNSKI trgovina in storitve,
d.o.o., Podčetrtek 19/a, Podčetrtek

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podčetrtek 19/a, 3254 POD-
ČETRTEK

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: HUNSKI SREČKO, Podče-

trtek 19/a, 3254 PODČETRTEK, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 6.
1992.

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

Sr-15898
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00916 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/04737/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MANČEK Kmetijsko proizvod-
no in trgovsko podjetje d.o.o. Šentvid
pri Planini 33, Planina pri Sevnici

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šentvid pri Planini 33, 3225
PLANINA PRI SEVNICI
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Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MANČEK BRANKO, Šent-

vid pri Planini 33, 3225 PLANINA PRI SEV-
NICI, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 27. 3. 1992.

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

Sr-15902
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00917 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/04726/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PG MARKETING d.o.o., Doboj-
ska ul. 16, Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dobojska ul. 16, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOLAR ALEKSANDER, Do-

bojska 16, 3000 CELJE, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 3. 1993; KO-
LAR SIDONJA, Dobojska 16, 3000 CELJE,
vložek: 800,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 3. 1993; RAMPRE FRANC, Gregorči-
čeva ul., 3310 ŽALEC, vložek: 3.200,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15906
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00918 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/04725/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SALMA trgovsko in gostinsko
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: ŽLOF MAJDA, Pohorska 6,

3000 CELJE, vložek: 8.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 10. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15910
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00919 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/04724/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SANJA & CO trgovsko podjet-
je, d.o.o. Celje, Ribarjeva 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ribarjeva 3, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: NEŠKOVIČ SANJA, Ljub-

ljanska 31, 3000 CELJE, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 4. 1992.

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

Sr-15914
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00920 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/04722/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: L. M. Trgovina in storitve,
d.o.o., Šmartno ob Paki

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Letuš 56, 3327 ŠMARTNO OB
PAKI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LENOVŠEK METKA, Letuš

56, 3327 ŠMARTNO OB PAKI, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15918
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00921 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/04720/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MTP d.o.o., podjetje za marke-
ting, tehnologijo proizvodnjo in inženiri-
ng, Žalec, Bevkova 12

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bevkova 12, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: POGORELČNIK MARKO,

Bevkova 12, 3310 ŽALEC, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 3.
1992; POGORELČNIK TATJANA, Bevkova
12, 3310 ŽALEC, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 25. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16026
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00964 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/03615/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PROTRG podjetje za proizvod-
njo in trgovino, d.o.o., Šentjur, Črnoliška
10

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Črnoliška 10, 3230 ŠENTJUR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: CMOK BRANKO, Črnoli-

ška 10, 3230 ŠENTJUR, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16072
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00979 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/03559/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5600448
Firma: BAŠ proizvodnja, trgovina, sto-

ritve in prevozništvo, d.o.o., Sp. Kraše
33

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sp. Kraše 33, 3341 ŠMART-
NO OB DRETI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠPORIN ANTON, Sp. Kra-

še 33, 3341 ŠMARTNO OB DRETI, vložek:



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 25 / 23. 3. 2000 / Stran 2231

8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 1.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16079
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00981 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/04864/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SMOLE trgovina in storitve,
d.o.o., Zibika, Vršna vas 12

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vršna vas 12, 3253 ZIBIKA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SMOLE ANDREJ, Vršna

vas 12, 3253 ZIBIKA, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16083
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00982 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/04868/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: POSL SILVO čebelarstvo in tr-
govina, d.o.o. Čača vas 46/e, Podplat

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Čača vas 46/e, 3241 POD-
PLAT

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: POSL SILVO, Čača vas

46/e, 3241 PODPLAT, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
30. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16087
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00983 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/04872/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EUROPROMET mednarodno
prevozno podjetje, d.o.o. Braslovče, Pa-
rižlje 97

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Parižlje 97, 3314 BRASLOV-
ČE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČUKIČ JOSIP, Parižlje 97,

3314 BRASLOVČE, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16091
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00984 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/04873/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PAPE storitve, trgovina d.o.o.
Celje, Titov trg 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titov trg 4, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 113.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRETNAR JOŽE, Kneza

Koclja 9, 1000 LJUBLJANA, vložek:
31.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 5.
1992; PAJMON BOŠTJAN, Trnovlje 227,
3000 CELJE, vložek: 82.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 18. 5. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16095
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00985 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/04882/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RCT Rekreacijski center Tre-
beliško, d.o.o., Velenje, Paka 35

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Paka 35, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: AMD ŠALEŠKA DOLINA,

Prešernova 9, 3320 VELENJE, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 7.
1992.

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

Sr-16099
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00986 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/05111/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ŠUC Trgovina in posredništvo,
d.o.o., Velenje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šalek 9, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠUC ALBIN, Šalek 9, 3320

VELENJE, vložek: 100.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 20. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16103
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00987 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/05114/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: NIGRAD Gradbeno podjetje
d.o.o. Ulica Ivanke Uranjek 1, Žalec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. Ivanke Uranjek 1, 3310
ŽALEC

Osnovni kapital: 115.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZORKO RAJKO, Dolenja

vas 15, 3312 PREBOLD, vložek: 5.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 6. 1992; ZO-
RKO DARKO, Dolenja vas 15, 3312 PRE-
BOLD, vložek: 5.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 17. 6. 1992; HERCOG MARJAN,
Tevče 8 c, 3270 LAŠKO, vložek: 5.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 6. 1992; GE-
RČAR STANKO, Tabor 56 b, 3304 TABOR,
vložek: 5.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 6. 1992; SIRŠE BORIS, Prebold 127
c, 3312 PREBOLD, vložek: 5.000,00 Sit,
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ne odgovarja, vstop: 17. 6. 1992; SEDMI-
NEK RADIVOJ, Zalog 16, 3311 ŠEMPE-
TER, vložek: 3.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 17. 6. 1992; KOS DUŠAN, Studen-
ce 38, 3310 ŽALEC, vložek: 3.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 17. 6. 1992; HRIBE-
RŠEK MARJAN, Prebold 25, 3312 PRE-
BOLD, vložek: 5.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 17. 6. 1992; NOVAK PETER, Griže
40, 3302 GRIŽE, vložek: 5.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 17. 6. 1992; HERCOG
FERDO, Tevče 8, 3270 LAŠKO, vložek:
3.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 6.
1992; MARINKO MARTIN, Griže 85, 3302
GRIŽE, vložek: 3.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 17. 6. 1992; OGRAJENŠEK MOJ-
CA, Podlog 3, 3311 ŠEMPETER, vložek:
3.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 6.
1992; JAGER TANJA, Prebold 52 a, 3312
PREBOLD, vložek: 5.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 17. 6. 1992; VALANT MATEJ,
Šempeter 91 a, 3311 ŠEMPETER, vložek:
5.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 6.
1992; POLAVDER LJUDEVIT, Pongrac 44,
3302 GRIŽE, vložek: 3.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 17. 6. 1992; KAPITLER JE-
RNEJ, Gotovlje 146, 3310 ŽALEC, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 6.
1992; SMAJIČ ALMAZ, Bučije 5, GLAMOČ,
vložek: 3.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 6. 1992; KRAJNC SREČKO, Kozje 73,
3260 KOZJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 17. 6. 1992; VOLAVŠEK
GREGOR, Gotovlje 80, 3310 ŽALEC, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 6. 1992; GOLAVŠEK DUŠAN, Vele-
njska 13, 3310 ŽALEC, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 6. 1992; ME-
LANŠEK SILVO, Praprače 12, 3305 VRAN-
SKO, vložek: 3.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 17. 6. 1992; MIKLAVC DRAGO, Po-
ndor 9, 3304 TABOR, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 6. 1992; RI-
BIČ VITO, Tabor 23, 3304 TABOR, vložek:
3.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 6.
1992; SEM BRANKO, Bačke Palanke 10,
3310 ŽALEC, vložek: 3.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 17. 6. 1992; KRESNIK
FRANC, Cerovec 6 a, 3230 ŠENTJUR, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 6. 1992; ZALOKAR BOJAN, Zdravili-
ška 5, 3270 LAŠKO, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 17. 6. 1992; POSE-
DEL VLADIMIR, Ločica 30, 3313 POLZE-
LA, vložek: 3.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 17. 6. 1992; SKOK SKORNŠEK JEL-
KA, Kaplja vas 47, 3312 PREBOLD, vlo-
žek: 5.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 6. 1992; RANČIGAJ TATJANA, Gomil-
sko 24, 3303 GOMILSKO, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 6.
1992; GOROPEVŠEK MILAN, Loke 38,
3304 TABOR, vložek: 1.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 17. 6. 1992; GOLAVŠEK
IVAN, Gotovlje 71 a, 3310 ŽALEC, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 6.
1992; SITAR CIRIL, Andraž 88, 3313 POL-
ZELA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 17. 6. 1992; ŠALAMON MILAN, Po-
ndor 18, 3304 PONDOR, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 6. 1992; KVE-
DER DANICA, Prebold 127 g, 3312 PRE-
BOLD, vložek: 3.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 17. 6. 1992; JAKOLIN ALOJZ, Na
Otoku, 3000 CELJE, vložek: 1.000,00 Sit,

ne odgovarja, vstop: 17. 6. 1992; KRAJNC
BENJAMIN, Gotovlje 35 a, 3310 ŽALEC,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 6. 1992; KOVAČIČ IVO, Na Otoku 2,
3000 CELJE, vložek: 5.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 17. 6. 1992; ANTLOGA
DRAGO, Vrečarjeva 11, 3310 ŽALEC, vlo-
žek: 3.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 6. 1992; PRIMOŽIČ IVAN, Dobrteša
vas 100, 3311 ŠEMPETER, vložek:
3.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 6.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16107
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00988 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/05115/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ELUKS trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o. Štore, Prožinska vas
34/a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prožinska vas 34/a, 3220
ŠTORE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SIVKA ADOLF, Prožinska

vas 34/a, 3220 ŠTORE, vložek: 49.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 11. 1992;
KNEZ FRANC, Ogorevc 24, 3220 ŠTORE,
vložek: 51.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 19. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16111
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00989 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/05132/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ŠIVILJSTVO - KOSI proizvodno
in trgovsko podjetje, d.o.o., Vojnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prušnikova 15, 3212 VOJNIK
Osnovni kapital: 160.721,20 Sit
Ustanovitelji: KOSI PETER, Pot v Ko-

njsko 12, 3212 VOJNIK, vložek:

136.613,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
16. 12. 1992; KOSI ALENKA, Pot v Ko-
njsko 12, 3212 VOJNIK, vložek:
24.108,20 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 3.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16115
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00990 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/05141/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MAKOPLAST podjetje za trže-
nje, ekonomiko in organizacijo poslova-
nja d.o.o. Celje Ljubljanska 56

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 56, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 113.390,00 Sit
Ustanovitelji: JEVŠENAK MATEJ, Ljub-

ljanska 56, 3000 CELJE, vložek:
38.400,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 4.
1992; JEVŠENAK MARIJA MARINKA, Ljub-
ljanska 56, 3000 CELJE, vložek:
38.400,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 4.
1992; SOJIČ JOŽICA, Pucova 5, 3000 CE-
LJE, vložek: 36.590,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 21. 4. 1992.

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

Sr-16119
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00991 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/05147/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BIO-HARMONIJA proizvodno,
trgovsko in storitveno podjetje d.o.o. Vo-
dnikova 13, Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vodnikova 13, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 112.000,00 Sit
Ustanovitelji: TOMAN MARTIN, Polže 8,

3203 NOVA CERKEV, vložek: 112.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 12. 1992.

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

Sr-16123
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00992 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/05163/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TRGOVINA ŠKORENJČEK trgo-
vsko podjetje, d.o.o. Celje, Ljubljanska
4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 4, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: AMBROŽ ANA, Čopova 25,

3000 CELJE, vložek: 80.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 1. 1993; AMBROŽ
ALEKSANDER, Čopova 25, 3000 CELJE,
vložek: 20.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 20. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16127
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00993 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/05164/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5726174
Firma: BRIGITTE podjetje za proizvo-

dnjo in trgovino d.o.o. Milčinskega 12,
Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Milčinskega 12, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 106.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZUPANC BRIGITA, Muzej-

ski trg 6, 3000 CELJE, vložek: 106.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16130
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00994 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/05168/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LIBRA TRADE podjetje za trgovi-
no in storitve d.o.o. Tovarniška 9, Zreče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tovarniška 9, 3214 ZREČE
Osnovni kapital: 101.934,00 Sit
Ustanovitelji: UMNIK JANJA, Tovarniška

9, 3214 ZREČE, vložek: 50.967,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 8. 12. 1992; UMNIK
IVAN, Tovarniška 9, 3214 ZREČE, vložek:
50.967,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 12.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16134
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00995 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/05169/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VINETA proizvodno, trgovsko
in storitveno podjetje d.o.o. Ahtikova 2,
Vojnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ahtikova 2, 3212 VOJNIK
Osnovni kapital: 105.000,00 Sit
Ustanovitelji: ĐURIĆ MILOŠ, Ahtikova 2,

3212 VOJNIK, vložek: 105.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 4. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16138
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00996 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/05174/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FIJAVŽ HENRIK podjetje za
prevozništvo in trgovino d.o.o. Križevec
62, Stranice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Križevec 62, 3206 STRANICE
Osnovni kapital: 1.323.000,00 Sit
Ustanovitelji: FIJAVŽ HENRIK, Križevec

62, 3206 STRANICE, vložek:
1.323.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
11. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16142
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00997 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/05183/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BMS podjetje za trgovino, pro-
izvodnjo in storitve d.o.o. Nazarje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dobletina 9, 3331 NAZARJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HREN BRANKO, Dobleti-

na 9, 3331 NAZARJE, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 4. 1992; ŠTIG-
LIC SAŠA, Dobletina 9, 3331 NAZARJE,
vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
8. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16146
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00998 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/05184/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DALIS podjetje za trgovino,
proizvodnjo in storitve d.o.o. Nazarje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tominškova 6, 3331 NAZARJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTIGLIC JANEZ, Tominško-

va 6, 3331 NAZARJE, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 4. 1992; ŠTIG-
LIC MARIJA, Tominškova 6, 3331 NAZAR-
JE, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 8. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
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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 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-16150
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00999 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/05189/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5725801
Firma: KUNEJ TRADE trgovina, storit-

ve, proizvodnja, d.o.o. Podsreda 99,
Podsreda

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podsreda 99, 3257 PODSRE-
DA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUNEJ JOŽE, Podsreda

99, 3257 PODSREDA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 2.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16154
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01000 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/05203/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: HRIBČEK mednarodno trgov-
sko podjetje, d.o.o. Vinski vrh, Grobelce
35

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Grobelce 35, 3264 VINSKI
VRH

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: HRIBAR CVETKO, Grobel-

ce 35, 3264 VINSKI VRH, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
9. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16158
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01001 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/05210/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5713595
Firma: ROSLA trgovsko-gostinsko-tu-

ristično podjetje d.o.o. Rogaška Slatina,
Partizanska 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Partizanska 5, 3250 ROGA-
ŠKA SLATINA

Osnovni kapital: 110.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRIGORJE PLOD POLJO-

PRIVREDNA USLUŽNA ZADRUGA P.O.,
Branimirova 67, ZAGREB, vložek:
110.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 1.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16161
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01002 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/05216/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KCL COMPANY trgovina in sto-
ritve, d.o.o. Laško, Olešče 7

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Olešče 7, 3270 LAŠKO
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PESJAK LUDVIK, Olešče

7, 3270 LAŠKO, vložek: 50.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 22. 12. 1992; PESJAK
CVETKA, Olešče 7, 3270 LAŠKO, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 12.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16164
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01003 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/05217/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: NASTI podjetje za trgovino
d.o.o. Čuprijska 13/b Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Čuprijska 13/b, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 100.500,00 Sit
Ustanovitelji: ANDRINI LINA, Malgajeva

4, 3000 CELJE, vložek: 100.500,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 21. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16167
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01004 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/05230/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SATRA proizvodnja in distribu-
cija toplote, d.o.o., Žalec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Nade Cilenšek 5, 3310 ŽA-
LEC

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRATNIK SAŠO, Čopova

4, 3310 ŽALEC, vložek: 100.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 25. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16170
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01005 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/05158/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MIRA podjetje za trgovino, sto-
ritve in gostinstvo, d.o.o., Paka pri Vele-
nju 30/e, Velenje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Paka pri Velenju 30/e, 3320
VELENJE

Osnovni kapital: 110.000,00 Sit
Ustanovitelji: ACMAN MIRICA, Paka pri

Velenju 30/e, 3320 VELENJE, vložek:
110.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 1. 1993.

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

Sr-16173
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01006 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/05236/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ROPE d.o.o., proizvodno pod-
jetje, Vitanje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hudinja 8, 3205 VITANJE
Osnovni kapital: 132.500,00 Sit
Ustanovitelji: JAKOB JOŽEF, Hudinja 8,

3205 VITANJE, vložek: 66.250,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 12. 11. 1992; JAKOB
MARIJA, Hudinja 8, 3205 VITANJE, vložek:
66.250,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 11.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16176
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01007 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/05248/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LUX podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve d.o.o., Nazarje, Trat-
nikova 16

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tratnikova 16, 3331 NAZAR-
JE

Osnovni kapital: 271.071,00 Sit
Ustanovitelji: HREN STANKO, Tratniko-

va 16, 3331 NAZARJE, vložek:
271.071,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
24. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16179
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01008 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/05253/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: UNIVERZAL CF trgovina in sto-
ritve, d.o.o. Bukovžlak 89, Teharje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bukovžlak 89, 3221 TEHAR-
JE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: CAJHEN FRANC, Bukovž-

lak 89, 3221 TEHARJE, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16182
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01009 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/05261/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5735963
Firma: AVTOPREVOZ PEKOŠAK pre-

vozno podjetje, d.o.o. Šentvid 14, Šent-
vid pri Grobelnem

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šentvid 14, 3231 GROBELNO
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEKOŠAK MARTIN, Šent-

vid pri Grobelnem 14, 3231 GROBELNO,
vložek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 28. 12. 1992.

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

Sr-16185
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01010 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/05264/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TZ d.o.o., trgovsko-proizvod-
no-storitveno podjetje, izvoz-uvoz, Šma-
rtno v rožni dolini

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brezova 42, 3201 ŠMARTNO
V ROŽNI DOLINI

Osnovni kapital: 101.777,00 Sit
Ustanovitelji: TURNŠEK ZVONKO, Brez-

ova 42, 3201 ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI,
vložek: 101.777,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 8. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16188
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01011 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/05265/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LUCAS TRADE podjetje za pro-
izvodnjo, storitve in trgovino d.o.o. Kaju-
hova 9, Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kajuhova 9, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 112.000,00 Sit
Ustanovitelji: SOTLAR ALEŠ, Kajuhova

9, 3000 CELJE, vložek: 112.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 8. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16191
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01012 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/05274/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: NU-BO storitveno, proizvodno
in trgovsko podjetje, d.o.o. Grliče 4, Pod-
plat

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Grliče 4, 3241 PODPLAT
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: NUNČIČ BOGDAN, Grliče

4, 3241 PODPLAT, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena 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 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-16258
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01051 z dne 10. 3.
2000 pod št. vložka 1/03483/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: OMI trgovsko podjetje, d.o.o.,
Valvazorjeva 26 Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Valvazorjeva 26, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: OMERZU ROBERT, Valva-

zorjeva 26, 3000 CELJE, vložek: 7.200,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 12. 1991;
OMERZU FRANČIŠKA, Valvazorjeva 26,
3000 CELJE, vložek: 800,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 23. 12. 1991.

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

Sr-16285
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01073 z dne 10. 3.
2000 pod št. vložka 1/03305/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EPEX Podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve, d.o.o., Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tumova 19, 3211 ŠKOFJA
VAS

Osnovni kapital: 55.350,00 Sit
Ustanovitelji: KOŠEC PETER, Tumova

19, 3211 ŠKOFJA VAS, vložek: 55.350,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16294
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01077 z dne 9. 3. 2000
pod št. vložka 1/03331/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5794153
Firma: FICOM podjetje za proizvod-

njo, servisiranje, vzdrževanje, trgovino
na debelo in drobno, uvoz- izvoz, d.o.o.,
Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titov trg 3/II, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ORAČ TOLJA, Milčinskega

11, 3000 CELJE, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 10. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16339
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01100 z dne 9. 3. 2000
pod št. vložka 1/03428/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5563356
Firma: ASTREA podjetje za trgovino,

posredovanje, uvoz in izvoz, d.o.o. Šent-
jur, M. Zidanška 8 b

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: M. Zidanška 8 b, 3230 ŠENT-
JUR

Osnovni kapital: 9.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOSAN MATEJ, Smledin-

ška 16, 4000 KRANJ, vložek: 3.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 12. 1991; JA-
KLIČ SEBASTJAN, M. Zidanška 8/b, 3230
ŠENTJUR, vložek: 3.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 23. 12. 1991; GUČEK BOŠT-
JAN, Cesta v zg. Log 16, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 3.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 23. 12. 1991.

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

Sr-16342
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01101 z dne 9. 3. 2000
pod št. vložka 1/03401/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: VAR-TRADE trgovina, posredo-
vanje, storitve, in prevozništvo d.o.o. Va-
rpolje 18

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Varpolje 18, 3332 REČICA OB
SAVINJI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JERJEVEC VERA, Vrpolje

18, 3332 REČICA OB SAVINJI, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16539
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01211 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/02421/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BEAT proizvodno, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o. Celje, Mari-
borska 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mariborska 1, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STAGOJ STANISLAV, Lo-

kovina 17, 3204 DOBRNA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 6.
1993.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16542
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01212 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/02428/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: OLIMP podjetje za proizvodnjo
in trgovino d.o.o. Pečovnik 21, Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pečovnik 21, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOROŠEC KLEMEN, Pe-

čovnik 21, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1990.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
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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-16545
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01213 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/02430/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: REIDON Trgovina in storitve,
d.o.o., Celje, Nazorjeva 19 a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Nazorjeva 19 a, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MANFREDA BORIS, Voj-

kova 16, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 6. 1990.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16548
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01214 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/02431/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SPIT strojništvo, proizvodnja,
inženiring, d.o.o. Celje, Grčarjeva 11

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Grčarjeva 11, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DEČMAN CIRIL, Grčarjeva

11, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 7. 1990.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začet-
ku 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 delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-16551
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01215 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/02436/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BOTANIK trgovsko podjetje
d.o.o., Gorica 49/b, Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gorica 49/b, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTOS JANEZ, Gorica 49/

b, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 17. 1. 1991.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začet-
ku 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 delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-16554
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01216 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/02439/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: IST proizvodnja, servis in trgo-
vina, d.o.o., Celje, Groharjeva 10

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Groharjeva 10, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FAGANELI-PUŠNIK BAR-

BARA, Groharjeva 10, 3000 CELJE, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 12. 1990.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začet-
ku 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 delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-16557
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01217 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/02441/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: K.J. trgovsko in storitveno pod-
jetje d.o.o. Radeče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pot na brod 5, 1433 RADEČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KNEZ JANEZ, Pot na brod

5, 1433 RADEČE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 7. 1. 1991.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16560
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01218 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/02446/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VKM podjetje za vzdrževanje
kmetijske mehanizacije d.o.o. Kladje
5/a, Laško

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kladje 5/a, 3270 LAŠKO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAZBORŠEK JANEZ, Kla-

dnje 5/a, 3270 LAŠKO, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 12. 1990; RA-
ZBORŠEK MARIJA, Kladnje 5/a, 3270 LA-
ŠKO, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 20. 12. 1990.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16563
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01219 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/02449/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DOLAR podjetje za trgovino in
strojne instalacije, Šlandrov trg 23, Ža-
lec, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šlandrov trg 23, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOLAR FRANC, Ipavčeva

7, 3310 ŽALEC, vložek: 10.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 13. 12. 1990.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16566
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01220 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/02452/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SUPRA Projektiranje, proizvo-
dnja in trgovina, d.o.o., Velenje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Kardeljev trg 2, 3320 VELE-
NJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRUDNIK RIHARD, Karde-

ljev trg 2, 3320 VELENJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 10.
1990.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16569
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01221 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/02454/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GMT gradbena mehanizacija
in trgovina, d.o.o. Petrovče, Levec 75

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Levec 75, 3301 PETROVČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PALČNIK IGOR, Levec 75,

3301 PETROVČE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 1. 10. 1991.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16572
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01222 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/02455/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BUDIN COMPANY proizvodnja
in trgovina, d.o.o. Celje, Ljubljanska 27

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 27, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BUDIN MARGARETA, Stri-

tarjeva 27, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 11. 1990.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16575
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01223 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/02459/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BIRO PLUS Trgovina, posred-
ništvo in svetovanje, d.o.o., Velenje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Janka Ulriha 5, 3320 VELE-
NJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HRIBERNIK FRANC, Parti-

zanska 69, 3320 VELENJE, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 9.
1990; JAKOP BORIS, Janka Ulriha 5, 3320
VELENJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 1. 9. 1990.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16577
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01224 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/02460/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TAURO svetovalni inženiring in
trgovina, d.o.o., Laško

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Badovinčeva 10, 3270 LAŠKO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRANT BRANKO, Prušni-

kova 23, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 11.
1992.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16579
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01225 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/02461/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PSP Process, system, planing,
podjetje za inženiring in projektiranje,
Jurčičeva 5 Celje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jurčičeva 5, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRODAN ZVONIMIR, Jur-

čičeva 5, 3000 CELJE, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 5. 1990; STA-
DTEGGER WINFRIED, Graz, AVSTRIJA,
vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 5. 1990; STADTEGGER HARTMUT,
Graz, AVSTRIJA, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 18. 5. 1990; PAVLEKO-
VIĆ MLADEN, Vlaška 94 /a, ZAGREB, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 5. 1990.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16581
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01226 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/02462/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MAGROS trgovsko in storitve-
no podjetje, d.o.o., Celje Kocenova 2

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kocenova 2, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MODERDORFER MOJCA,

Kocenova 2, 3000 CELJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 10.
1991.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16583
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01227 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/02467/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: STUDIO - C Podjetje za trženje
d.o.o., Žalec, Šlandrov trg 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šlandrov trg 5, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
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Ustanovitelji: CEROVŠEK IVAN JOŽE,
Ul. Bratov Letonja 2, 3310 ŽALEC, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 11.
1990.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16585
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01228 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/02473/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VEDUTA DESIGN & PHOTO
STUDIO d.o.o., Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Valvazorjeva ulica 25, 3000
CELJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOLNER MATIJA, Valvazo-

rjeva ulica 25, 3000 CELJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 5.
1990.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16587
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01229 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/02479/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EKROMONT proizvodno, uvoz-
no-izvozno, trgovinsko podjetje, d.o.o.,
Negonje n.h., Rogaška Slatina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Negonje n.h., 3250 ROGAŠKA
SLATINA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRKLEC BRANKO, Hum

na Sutli 159, HUM NA SUTLI, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 12.
1990.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma

delničar gospodarske družbe in upnik 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-16589
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01230 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/02483/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GREKA podjetje za ekonomski
in finančni inženiring, d.o.o., Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kozjanskega odreda 4, 3000
CELJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOLENC BOJAN, Milčin-

skega 13, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1990.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16591
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01231 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/02484/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JAZON TRADE trgovina, zasto-
pstva, inženiring d.o.o. Celje, Kocbeko-
va 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kocbekova 1, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VUČER JANEZ, Kocbeko-

va 1, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 30. 10. 1990.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16593
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01232 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/02486/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JU-VE-CRO storitveno, proizvo-
dno in trgovsko podjetje, d.o.o. Velenje,
Vrnjačke banje 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vrnjačke banje 3, 3320 VELE-
NJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIRIĆ JOSIP, Vrnjačke ba-

nje 3, 3320 VELENJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 12. 1990.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16595
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01233 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/02489/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PIGAR storitveno in trgovsko
podjetje, d.o.o. Škofja vas Trdinova 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trdinova 6, 3211 ŠKOFJA
VAS

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JANČIČ MARTIN, Trdinova

6, 3211 ŠKOFJA VAS, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 9. 1990.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16598
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01234 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/02490/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DIDAP prodaja in izdelava učil,
d.o.o. Šentjur, Cesta na Rifnik 12

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta na Rifnik 12, 3230
ŠENTJUR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KMECL BOJAN, Franja

Vrunča 7, 3230 ŠENTJUR, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 9.
1990.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
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registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16601
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01235 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/02491/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MIXPORT gostinstvo, trgovina,
turizem, d.o.o., Rogaška Slatina, Žiber-
nik 27/b

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Žibernik 27/b, 3250 ROGA-
ŠKA SLATINA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIKOLIČ NADA, Žibernik

27/ b, 3250 ROGAŠKA SLATINA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 1.
1990.

Obrazložitev: 5. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16604
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01236 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/02500/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: REMBA PLASTO Proizvodnja in
predelava plastičnih mas d.o.o., Dobri-
ša vas 33/a, Petrovče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dobriša vas 33/a, 3301 PET-
ROVČE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROPAS MILAN, Dobriša

vas 33/a, 3301 PETROVČE, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 12.
1990.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16607
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01237 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/02501/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EURO TRADE export-import,
d.o.o., Velenje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Koroška 40, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SEMOLIČ MIRKO, Koro-

ška 40, 3320 VELENJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 12. 1990.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16610
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01238 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/02504/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DOBNIK intelektualne storitve,
d.o.o., Griže

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pongrac 5 d, 3302 GRIŽE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOBNIK MILAN, Pongrac

5/d, 3302 GRIŽE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 5. 2. 1991.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16613
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01239 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/02505/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ZDRAVJE posvetovalnica za
zdravo življenje, d.o.o., Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Klajnškova 16, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUNEJ DRAGO, Klanjško-

va 16, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 28. 12. 1990.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16616
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01240 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/02511/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MARJAZ intelektualne storitve,
d.o.o., Titov trg 3/II, Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titov trg 3/II, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VOVK JANEZ, Zoisova 1,

3000 CELJE, vložek: 2.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 20. 12. 1990.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začet-
ku 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 delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-16619
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01241 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/02512/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KLEMEN trgovina, gostinstvo
in turizem, d.o.o. Slovenske Konjice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vešeniška 5, 3210 SLOVEN-
SKE KONJICE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GERHARD KLEMEN, Ve-

šeniška 5, 3210 SLOVENSKE KONJICE,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
24. 11. 1990.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začet-
ku 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 delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-16622
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01242 z dne 16. 3.
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2000 pod št. vložka 1/02515/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: HWL COLOR SERVICE podjet-
je za uvoz, izvoz, trgovino in storitve
d.o.o. Vojnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Škoflekova ulica 2, 3212 VO-
JNIK

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LOIBNER HERIBER, Stey-

rergasse 69, GRAZ - AVSTRIJA, vložek:
900,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 11.
1990; KOBERL HERMI, Ober Vogau 85,
STRASS - AVSTRIJA, vložek: 900,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 27. 11. 1990; TOMA-
ŽIČ VALTER FRANC, Škoflekova ulica 2,
3212 VOJNIK, vložek: 200,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 27. 11. 1990.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16625
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01243 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/02516/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TEXTURA Podjetje za proizvo-
dnjo in prodajo tekstilne, usnjene in krz-
nene konfekcije, d.o.o., Jerihova 22 Ve-
lenje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jerihova 22, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MURKOVIČ MATEJA, Jeri-

hova 22, 3320 VELENJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 10. 1990.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16628
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01244 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/02518/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: STADION Podjetje za prodajo
živil, d.o.o. Ulica Moše Pijade 24/a, Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica Moše Pijade 24/a, 3000
CELJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROZMAN STANE, Mirna

pot 4, 3000 CELJE, vložek: 670,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 7. 12. 1990; KOPITAR
ROK, Tomšičev trg 18, 3000 CELJE, vlo-
žek: 665,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 12.
1990; SADAR JOŽE - ML., Na pristavi 23,
3270 LAŠKO, vložek: 665,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 7. 12. 1990.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16631
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01245 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/02519/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ROKOSPORT Podjetje za špo-
rt, trgovina, storitve, transport in gostin-
stvo in mednarodna trgovina, d.o.o., Uli-
ca Moše Pijade 24/a, Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica Moše Pijade 24/a, 3000
CELJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOPITAR ROK, Tomšičev

trg 18, 3000 CELJE, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 7. 12. 1990; ROZ-
MAN STANE, Mirna pot 4, 3000 CELJE,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
7. 12. 1990.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začet-
ku 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 delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-16743
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01310 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/05331/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VON WORKER Trgovsko in pro-
izvodno podjetje, d.o.o. Celje, Maribor-
ska c. 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mariborska c. 1, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 185.000,00 Sit

Ustanovitelji: PRISTOVNIK TOMO, Mu-
zejski trg 8, 3000 CELJE, vložek:
92.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 1.
1993; MASTNAK INES, Kajuhova ul. 11,
3000 CELJE, vložek: 92.500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 25. 1. 1993.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16745
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01311 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/05315/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RICOH BIROTEXT servis, trgo-
vina, storitve, d.o.o. Celje, Popovičeva
78

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Popovičeva 78, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAJNC DUŠAN, Jenkova

16/b, 3000 CELJE, vložek: 50.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 7. 1. 1993; JEZOV-
ŠEK MARKO, Popovičeva 78, 3000 CE-
LJE, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 7. 1. 1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16747
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01312 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/05311/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RLJ trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ponikva

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Luterje 23, 3232 PONIKVA
Osnovni kapital: 119.000,00 Sit
Ustanovitelji: LUDVIK RIBIČ, Luterje 23,

3232 PONIKVA, vložek: 119.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 29. 12. 1992.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
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pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-16749
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01313 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/05304/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EAGLE podjetje za trgovino
d.o.o., Mlače 33/b, Loče pri Poljčanah

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mlače 33/b, 3215 LOČE PRI
POLJČANAH

Osnovni kapital: 110.000,00 Sit
Ustanovitelji: JEVŠENAK ADOLF, Fošt

20, 2317 OPLOTNICA, vložek:
110.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 3. 1993.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16751
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01314 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/05301/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DALI trgovina in storitve d.o.o.
Velenje, Efenkova 61

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Efenkova 61, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 118.000,00 Sit
Ustanovitelji: BLAJ BORIS, Tomšičeva

11, 3320 VELENJE, vložek: 118.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 1. 1993.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16753
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01315 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/05296/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MINIPRINT grafično podjetje,
d.o.o. Braslovče, Topovlje 24

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Topovlje 24, 3314 BRASLOV-
ČE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽOHAR RUDOLF, Topov-

lje 24, 3314 BRASLOVČE, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 12. 1992.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16755
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01316 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/05290/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: D.M.V. trgovina, inženiring, sto-
ritve, d.o.o., Šempeter

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dobrteša vas 3, 3311 ŠEM-
PETER

Osnovni kapital: 112.500,00 Sit
Ustanovitelji: MIKLAVEC DARKO, Litijska

115, 1000 LJUBLJANA, vložek:
112.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 12. 1992.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16757
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01317 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/05286/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PLANTA COMMERCE medna-
rodno trgovsko podjetje, d.o.o. Celje, Er-
javčeva 20

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Erjavčeva 30, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARČIČ BORIS, Erjavče-

va 30, 3000 CELJE, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 1. 1923.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je

registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16759
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01318 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/05110/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: REMOD, agencija za manager-
stvo in organiziranje modnih revij, d.o.o.
Rog. Slatina, Izletniška cesta 2

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Izletniška cesta 2, 3250 RO-
GAŠKA SLATINA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: STORJAK ZLATKO, Gozd-

na ul. 1, 3250 ROGAŠKA SLATINA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
24. 9. 1992.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začet-
ku 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 delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-16761
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01319 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/05079/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MARKING trgovsko podjetje
d.o.o. Trg oktoberske revolucije 2, Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg oktoberske revolucije 2,
3000 CELJE

Osnovni kapital: 112.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARKOVIČ ALEKSAN-

DER, Trg oktoberske revolucije 2, 3000
CELJE, vložek: 56.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 7. 8. 1992; MARKOVIČ TEREZI-
JA, Trg oktoberske revolucije 2, 3000 CE-
LJE, vložek: 56.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 7. 8. 1992.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začet-
ku 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 delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe 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-16763
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01320 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/05078/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SUMI trgovsko podjetje d.o.o.,
Radeče, Pot na jez 12

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pot na jez 12, 1433 RADEČE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROZMAN MIRKO, Pot na

brod 4, 1433 RADEČE, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 12. 1992.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16765
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01321 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/05075/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ALESIO rent-a-car, storitve
d.o.o. Celje, Čuprijska 13 b

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Čuprijska 13/b, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 110.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČANDER OLGA, Ul. 29.

novembra 48, 3000 CELJE, vložek:
110.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 1.
1993.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16767
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01322 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/05063/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ČRKA trgovina in servis d.o.o.
Kidričeva 87/a Rogaška Slatina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kidričeva 87/a, 3250 ROGA-
ŠKA SLATINA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: OČKO VLADO, Kidričeva

87/a, 3250 ROGAŠKA SLATINA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 3.
1992.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16769
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01323 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/05058/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GOJTA Trgovina, proizvodnja,
storitve d.o.o. Kletna 14, Slov. Konjice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kletna 14, 3210 SLOV. KO-
NJICE

Osnovni kapital: 300.000,00 Sit
Ustanovitelji: GORENJAK JANEZ, Klet-

na 14, 3210 SLOV. KONJICE, vložek:
300.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 5.
1992.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16771
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01324 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/05055/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DRUG-IMPEKS uvozno izvozno
podjetje, d.o.o., Velenje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg mladosti 6, 3320 VELE-
NJE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: DRUG IMPEX, HANDELS-

GESELLSCHAFT M.B.H., WIEN Avstija, Ha-
ndelsgesellscahft m.b.H., WIEN - AVSTRI-
JA, vložek: 60.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 25. 3. 1992; ZUPAN DARKO, Tom-
šičeva 10, 3320 VELENJE, vložek:
40.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 3.
1992.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-

vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16773
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01325 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/05025/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SKOPJE TRANS podjetje za ce-
stni promet d.o.o., Žalec Titov trg 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titov trg 3, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KIEVSKI ACO, Lazar Pop

Trajkov 41, SKOPJE - MAKEDONIJA, vlo-
žek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 7. 1992.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16775
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01326 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/05005/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ROTO podjetje za proizvodnjo
in storitve, d.o.o. Velenje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Velenje, Cesta VI/5, 3320 VE-
LENJE

Osnovni kapital: 116.960,00 Sit
Ustanovitelji: VINKOVIČ ROBERT, Ce-

sta VI/5, 3320 VELENJE, vložek:
116.960,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 11. 1992.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16777
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01327 z dne 17. 3.
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2000 pod št. vložka 1/04988/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TEMPUS proizvodno in trgov-
sko podjetje d.o.o. Kidričeva 7 Velenje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Velenje, Kidričeva 7, 3320 VE-
LENJE

Osnovni kapital: 102.500,00 Sit
Ustanovitelji: TAMŠE ERIH, Šaleška 2,

3210 VELEENSKE KONJICE, vložek:
102.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 9. 1992.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16779
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01328 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/04984/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KRISTIAN Detektivske agencij-
ske storitve, d.o.o., Velenje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Velenje, Šercerjeva 17, 3320
VELENJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VARGA LADISLAV, Šercer-

jeva 17, 3320 VELENJE, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 4. 1992.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začet-
ku 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 delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-16781
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01329 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/04980/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KRES d.o.o., kmetijsko, trgov-
sko in storitveno podjetje Slovenske Ko-
njice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tovarniška 10, 3210 SLOVE-
NSKE KONJICE

Osnovni kapital: 9.300,00 Sit
Ustanovitelji: JAZBEC MOJCA, Tovarni-

ška 10, 3210 SLOVENSKE KONJICE, vlo-

žek: 9.300,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 4. 1992.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16783
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01330 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/04972/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DORIS COMMERCE d.o.o.,
podjetje za posredniške, trgovinske in
menjalniške posle, Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trnovlje 9, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČIČ JOŽE, Trnovlje

9, 3000 CELJE, vložek: 100.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 10. 11. 1992.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16785
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01331 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/04959/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PREMAR trgovina in storitve
d.o.o., Celje, Škapinova 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Škapinova 1, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRELOG MARJANA, Ška-

pinova 1, 3000 CELJE, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
16. 10. 1992.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16787
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01332 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/04948/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: UNIPROMTRADE podjetje za tr-
govino in promet, d.o.o. Žalec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šlandrov trg 20, 3000 ŽALEC
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BALOH BRANKO, Pongrac

26, 3302 GRIŽE, vložek: 11.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 15. 7. 1992; CIZEJ
ANTON, Grajska vas 34, 3303 GOMILSKO,
vložek: 10.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 15. 7. 1992; DOLINAR ERVIN, Šešče
62, 3312 PREBOLD, vložek: 10.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 7. 1992; JUR-
GEC FRANC, Trnava 46-1, 3303 GOMIL-
SKO, vložek: 11.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 15. 7. 1992; KAČ VILMA, Ločica 41,
3313 POLZELA, vložek: 11.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 7. 1992; MAČEK ED-
VIN, Zg. Roje 20, 5290 ŠEMPETER, vlo-
žek: 11.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 7. 1992; RIBIČ FRANC, Ojstriška vas
46/a, 3304 TABOR, vložek: 10.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 15. 7. 1992; NOVAK
BOJAN, Podvin 112, 3310 ŽALEC, vložek:
10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 7.
1992; ŠLATAU MARJETA, Pongrac 1/e,
3302 GRIŽE, vložek: 11.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 7. 1992; HRIBER-
ŠEK IVICA, Novo Celje 2, 3301 PETROV-
ČE, vložek: 5.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 15. 7. 1992.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16788
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01333 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/05856/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: T.G.S. CVETKO trgovina, grad-
beništvo, storitve, Rogaška Slatina d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zagaj 3/a, 3250 ROGAŠKA
SLATINA

Osnovni kapital: 136.500,00 Sit
Ustanovitelji: CVETKO STANISLAV, Za-

gaj 3/a, 3250 ROGAŠKA SLATINA, vložek:
68.250,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 5.
1993; CVETKO JOŽEFA, Zagaj 3/a, 3250
ROGAŠKA SLATINA, vložek: 68.250,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 5. 1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o za-
četku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
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je registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izre-
ku sklepa navedeno gospodarsko družbo.
Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik
oziroma delničar gospodarske družbe in up-
nik gospodarske družbe v roku 30 dni od
objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri
tem sodišču.

Sr-16789
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01334 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/05853/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: POZDER COMPANY trgovina in
storitve, d.o.o., Tabor, Črni vrh 48

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Črni vrh 48, 3304 TABOR
Osnovni kapital: 101.500,00 Sit
Ustanovitelji: POZDER IVICA, Budislavec

33, VARAŽDIN - R HRVAŠKA, vložek:
101.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
11. 6. 1993.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16791
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01335 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/05843/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SENIOR SERVIS storitve gos-
podinjstvom, d.o.o. Velenje, Jenkova 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Velenje, Jenkova 11, 3320
VELENJE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ASIĆ NEVENKA, Jenkova

11, 3320 VELENJE, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 3. 1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16792
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01336 z dne 17. 3.

2000 pod št. vložka 1/05836/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GALOF d.o.o., trgovina in za-
stopstvo, Kraigherjeva 6 c, Velenje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kraigherjeva 6 c, 3320 VELE-
NJE

Osnovni kapital: 115.600,00 Sit
Ustanovitelji: GALOF ZORAN, Kraigher-

jeva 6 c, 3320 VELENJE, vložek:
115.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 6. 1993.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16793
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01337 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/05832/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MOJCA TRANSPORT podjetje
za cestni promet in trgovino, d.o.o., Luče
ob Savinji, Raduha 69

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Raduha 69, 3334 LUČE OB
SAVINJI

Osnovni kapital: 100.200,00 Sit
Ustanovitelji: MOLIČNIK ZDRAVKO, Ra-

duha 69, 3334 LUČE OB SAVINJI, vložek:
100.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
31. 3. 1993.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začet-
ku 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 delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-16795
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01338 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/05816/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VUK-TRANS trgovina in trans-
port, d.o.o., Celje, Goriška 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Goriška 4, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 100.400,00 Sit
Ustanovitelji: VRAČ VUKAŠIN, Trg brani-

telja Daruvara 21, DARUVAR, vložek:

100.400,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 4. 1993.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16797
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01339 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/05813/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ARNOL trgovina, proizvodnja,
storitve, d.o.o., Celje, Malgajeva ulica
št.20

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Malgajeva ulica št. 20, 3000
CELJE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ARNOL JERA, Malgajeva

20, 3000 CELJE, vložek: 50.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 15. 6. 1993; KERŽAN
ALEŠ, Trubarjeva 11, 3000 CELJE, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 6.
1993.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16799
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01340 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/05809/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LAZO TRADE trgovina in trans-
port, d.o.o., Griže, Pongrac 95/d

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pongrac 95/d, 3302 GRIŽE
Osnovni kapital: 113.800,00 Sit
Ustanovitelji: LAZO DŽODAN, Vrbovac

3/b, DARUVAR, vložek: 113.800,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 14. 4. 1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
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sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-16801
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01341 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/05929/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TASTER trgovina in storitve,
Vojnik, Konjsko 5/a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Konjsko 5/a, 3212 VOJNIK
Osnovni kapital: 109.300,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTRAVS DARKO, Konjsko

5/a, 3212 VOJNIK, vložek: 109.300,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 5. 1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16803
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01342 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/05978/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MIRA TRANS prevozništvo, tr-
govina, proizvodnja, gostinstvo in turi-
zem, Grobelno, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Grobelno 116, 3231 GROBE-
LNO

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKET MIRA, Grobelno

166, 3231 GROBELNO, vložek:
20.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 6.
1993; ŠKET SANDI, Grobelno 116, 3231
GROBELNO, vložek: 20.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 20. 6. 1993; ŠKET JOŽE,
Grobelno 116, 3231 GROBELNO, vložek:
60.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 6.
1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16805
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01343 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/05977/00 vpisalo v

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

Firma: JANIK podjetje za prevozništ-
vo in storitve, d.o.o. Slovenske Konjice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tepanje n.h., 3210 SLOVE-
NJSKE KONJICE

Osnovni kapital: 120.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOČNIK JANEZ, Kidričeva

9, 3210 SLOVENJSKE KONJICE, vložek:
120.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 7.
1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16807
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01344 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/05975/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PODJETJE C & M trgovina in
storitve d.o.o. Celje, Zidanškova 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zidanškova 1, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 102.980,00 Sit
Ustanovitelji: CVETIČ MILJENKO, Zida-

nškova 1, 3000 CELJE, vložek:
102.980,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
24. 6. 1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16809
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01345 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/05956/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KARMEN cvetličarstvo, trgovi-
na in gostinstvo d.o.o. Šmartno ob Paki

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mali vrh 51, 3327 ŠMARTNO
OB PAKI

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRIMOŽIČ DARINKA, Mali

vrh 51, 3327 ŠMARTNO OB PAKI, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 6.

1993; PRIMOŽIČ MARJAN, Mali vrh 51,
3327 ŠMARTNO OB PAKI, vložek:
30.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 6.
1993; PRIMOŽIČ KARMEN, Mali vrh 51,
3327 ŠMARTNO OB PAKI, vložek:
10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 6.
1993; PRIMOŽIČ MOJCA, Mali vrh 51,
3327 ŠMARTNO OB PAKI, vložek:
10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 6.
1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16810
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01346 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/05951/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5853044
Firma: INTERMETAL trgovsko in pro-

izvodno podjetje, d.o.o. Pod kostanji 22,
Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pod kostanji 22, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 105.700,00 Sit
Ustanovitelji: VREČKO LEON, Arclin 78,

3211 ŠKOFJA VAS, vložek: 105.700,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 6. 1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16811
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01347 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/05928/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ZEPAN gradbeništvo in trgovi-
na, d.o.o., Šoštanj Kajuhova 12

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kajuhova 12, 3325 ŠOŠTANJ
Osnovni kapital: 111.400,00 Sit
Ustanovitelji: ANDREJC FRANC, Kaju-

hova 12, 3325 ŠOŠTANJ, vložek:
111.400,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
31. 5. 1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
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vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16812
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01348 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/05911/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AVTO MAP podjetje za zunanjo
in notranjo trgovino, Levec 71 Petrovče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Levec 71, 3301 PETROVČE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PODMILJŠAK MATJAŽ, Le-

vec 54, 3301 PETROVČE, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 2. 1993.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16813
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01349 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/05899/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5800714
Firma: FAMIS servis prevoznih sred-

stev d.o.o. Stopnik 30, Vransko
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Stopnik 30, 3305 VRANSKO
Osnovni kapital: 190.146,00 Sit
Ustanovitelji: FARČNIK MIRAN, Stopnik

30, 3305 VRANSKO, vložek: 190.146,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 5. 1993.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16814
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01350 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/05894/00 vpisalo v

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

Firma: NIGRO šiviljstvo, trgovina d.o.o.
Slov. Konjice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Škalska 9, 3210 SLOVENSKE
KONJICE

Osnovni kapital: 122.892,00 Sit
Ustanovitelji: KLINAR MILENA, Škalska

9, 3210 SLOVENSKE KONJICE, vložek:
122.892,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 6.
1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začet-
ku 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 delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-16815
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01351 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/05889/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MUBILUS trgovina in storitve,
d.o.o., Šentjur, Jakob 19

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jakob 19, 3230 ŠENTJUR
Osnovni kapital: 104.000,00 Sit
Ustanovitelji: SALOBIR MARGARETA,

Jakob 19, 3230 ŠENTJUR, vložek:
104.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
11. 5. 1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začet-
ku 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 delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-16816
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01352 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/05882/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SIVEL INTERNATIONAL Med-
narodno trgovsko podjetje, d.o.o. Celje,
Gregorčičeva 5-a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gregorčičeva 5-a, 3000 CE-
LJE

Osnovni kapital: 110.000,00 Sit
Ustanovitelji: SIMON JURČEK, Ul. fra-

nk. žrtev 61, 3000 CELJE, vložek:
110.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 4. 1993.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začet-
ku 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 delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-16817
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01353 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/05881/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KIEV trgovina in zastopstvo,
d.o.o. Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Veselova 12, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUČIČ OLGA, Veselova

12, 3000 CELJE, vložek: 100.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 29. 4. 1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začet-
ku 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 delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-16818
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01354 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/05873/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BAAL trgovina in storitve,
d.o.o., Sedraž 22, Laško

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sedraž 22, 3270 LAŠKO
Osnovni kapital: 121.149,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČ JOŽE, Brdce 29,

1431 DOL PRI HRASTNIKU, vložek:
121.149,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 5. 1993.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16819
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01355 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/05862/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BELO BOČ trgovina, proizvod-
nja, storitve, d.o.o. Rogaška Slatina, Ki-
dričeva 22

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kidričeva 22, 3250 ROGAŠKA
SLATINA

Osnovni kapital: 106.400,00 Sit
Ustanovitelji: ARIFI NESEM, Kidričeva

22, 3250 ROGAŠKA SLATINA, vložek:
106.400,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 3. 1993.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16821
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01367 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/03429/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LESTEKS d.o.o. lesno, šiviljsko
in trgovsko podjetje Zreče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Koroška vas 9, 3214 ZREČE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VOLAVC LJUDMILA, Koro-

ška vas 9, 3214 ZREČE, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16822
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01368 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/03430/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: STARS podjetje za intelektua-
lne storitve, trgovino in proizvodnjo,
d.o.o., Velenje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Špeglova 30, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRISLAN SREČKO, Špeg-

lova 30, 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 regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-16823
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01369 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/03436/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ESACOM trgovsko in gostin-
sko podjetje, Opekarniška 2, Celje,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Opekarniška 2, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ĆEHAJIĆ ESAD, Cesta na

Ostrožno 114, 3000 CELJE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 11.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16824
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01370 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/03451/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ENTER MS trgovsko podjetje
d.o.o. Breg 36/c, Polzela

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Breg 36/c, 3313 POLZELA
Osnovni kapital: 17.200,00 Sit
Ustanovitelji: ŠPILJAR MARJAN, Breg

36/c, 3313 POLZELA, vložek: 8.600,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 12. 1991; ŠPI-
LJAR SLAVICA, Breg 36/c, 3313 POLZE-
LA, vložek: 8.600,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 19. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16825
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01371 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/03452/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GLORIA TRADE mednarodno
trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lokrovec 6, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GREGOR ZAKOŠEK, Lok-

rovec 6, 3000 CELJE, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 3. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16826
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01372 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/03455/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PODJETJE AS trgovsko podje-
tje, d.o.o. Teharje, Bukovžlak 86

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bukovžlak 86, 3221 TEHAR-
JE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PUŠNIK IVAN, Bukovžlak

86, 3221 TEHARJE, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 17. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16827
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01373 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/03463/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FEVA-TRANS trgovsko, špedi-
cijsko in prevozniško podjetje, d.o.o. Re-
čica ob Savinji 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rečica ob Savinji 4, 3332 RE-
ČICA OB SAVINJI
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Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FEDRAN MARIJA, Rečica

ob Savinji 4, 3332 REČICA OB SAVINJI,
vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
1. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16828
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01374 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/03467/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GAV podjetje za trgovino, pro-
izvodnjo in transport d.o.o., Šmartno ob
Dreti 72

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmartno ob Dreti 72, 3341
ŠMARTNO OB DRETI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOVEK ADI, Šmartno ob

Dreti 72, 3341 ŠMARTNO OB DRETI, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16830
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01375 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/03469/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5587816
Firma: B & D intelektualne storitve,

d.o.o., Petrovče, Dobriša vas 58
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Dobriša vas 58, 3301 PETRO-

VČE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DEISINGER BORUT, Čo-

pova 17, 3000 CELJE, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16831
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01376 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/03471/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ČUVAN trgovsko in storitve
podjetje, d.o.o. Žalec, Šlandrov trg 23

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šlandrov trg 23, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČUVAN BREDA, Ulica 29.

novembra 33, 3000 CELJE, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 11.
1991; ČUVAN BOŠTJAN, Ul. 29. novemb-
ra 33, 3000 CELJE, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 6. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16832
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01377 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/03474/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MERCEDES PROMET prevoz-
no in trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubno

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubno 4, 3333 LJUBNO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JERNEJC BORIS, Ljubno

46, 3333 LJUBNO, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 17. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16833
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01379 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/03443/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

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

Firma: MBM proizvodnja, trgovina,
storitve in prevozništvo, d.o.o., Trnovec
13

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trnovec 13, 3332 REČICA OB
SAVINJI

Osnovni kapital: 8.100,00 Sit
Ustanovitelji: MELAVC JOŽE, Zg. Pob-

režje 9, 3332 REČICA OB SAVINJI, vložek:
2.700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 12.
1991; BENDA MIRAN, Ul. 29. novembra
51/b, 3000 CELJE, vložek: 2.700,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 28. 12. 1991; MIKLA-
VC ANTON, Nizka 21, 3332 REČICA OB
SAVINJI, vložek: 2.700,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 28. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16834
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01382 z dne 20. 3.
2000 pod št. vložka 1/06061/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TRTGO podjetje za gostinstvo,
turizem in trgovino, d.o.o. Topolšica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Topolšica 61, 3326 TOPOL-
ŠICA

Osnovni kapital: 143.526,00 Sit
Ustanovitelji: ŠAKOTIČ MILAN, Topolši-

ca 61, 3326 TOPOLŠICA, vložek:
143.526,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 7.
1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16835
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01383 z dne 20. 3.
2000 pod št. vložka 1/06062/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DA-DI storitveno, proizvodno in
trgovsko podjetje d.o.o. Žalec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Ložnica 3 c, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SKUBIC DAVID, Ložnica

3/c, 3310 ŽALEC, vložek: 100.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 30. 6. 1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16836
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01384 z dne 20. 3.
2000 pod št. vložka 1/06067/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5852943
Firma: AVTOMAKSIM podjetje za vzd-

rževanje motornih vozil d.o.o., Rogatec
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Rogatec 142, 3252 ROGATEC
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: GAJSER MAKSIMILJAN,

Rogatec 142, 3252 ROGATEC, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 6.
1993.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16837
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01385 z dne 20. 3.
2000 pod št. vložka 1/06069/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SLOKI podjetje za proizvodnjo
in trgovino d.o.o. Zatišje 12, Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zatišje 12, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 120.000,00 Sit
Ustanovitelji: SLOKAN MIROSLAV, Zati-

šje 12, 3000 CELJE, vložek: 120.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 6. 1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16838
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01386 z dne 20. 3.
2000 pod št. vložka 1/06075/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KAMEJA-PICCOLO trgovina in
storitve, d.o.o., Jamova 2/a, Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jamova 2/a, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOŽAR BOJAN, Nušičeva

2/b, 3000 CELJE, vložek: 50.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 24. 6. 1993; MARI-
ČIČ ANTE, Vladimira Nazora 27, SUPETAR,
vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 24. 6. 1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začet-
ku 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 delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-16839
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01387 z dne 20. 3.
2000 pod št. vložka 1/06076/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BAU RIEMER gradbeno podjet-
je d.o.o. Zadobrava 70, Slovenske Ko-
njice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zadobrava 70, 3210 SLOVE-
NSKE KONJICE

Osnovni kapital: 110.000,00 Sit
Ustanovitelji: RIEMER FRANC, Zadob-

rava 70, 3210 SLOVENSKE KONJICE, vlo-
žek: 110.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
8. 7. 1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16840
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01388 z dne 20. 3.
2000 pod št. vložka 1/06081/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ZEKO MB trgovina, storitve,
proizvodnja, d.o.o. Bistrica ob Sotli 12,
Bistrica ob Sotli

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bistrica ob Sotli 12, 3256 BI-
STRICA OB SOTLI

Osnovni kapital: 112.540,00 Sit
Ustanovitelji: ZAJEC BRANKA, Sveti hriž

90, KLANJEC, vložek: 112.540,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 17. 5. 1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16841
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01389 z dne 20. 3.
2000 pod št. vložka 1/06088/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PETRA B podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Polže 4b, 3203 NOVA CER-
KEV

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: INDOVA MAKEDONKA,

Kiro Rogužarov 22, TITOV VELES, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 9.
1992.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16842
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01390 z dne 20. 3.
2000 pod št. vložka 1/06094/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BIBB avtoservis in trgovina,
d.o.o. Griže, Pongrac 2/b

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pongrac 2/b, 3302 GRIŽE
Osnovni kapital: 102.150,00 Sit
Ustanovitelji: BALOH BRANKO, Pongrac

2/b, 3302 GRIŽE, vložek: 102.150,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 7. 7. 1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
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vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16843
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01391 z dne 20. 3.
2000 pod št. vložka 1/06095/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: INTERA TRADE trgovsko pod-
jetje, d.o.o. Celje, Mariborska 91

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mariborska 91, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 190.050,00 Sit
Ustanovitelji: SEŠLAR TOMAŽ, Obrezija

19, 1411 IZLAKE, vložek: 95.025,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 5. 7. 1993; SEŠLAR
MATJAŽ, Obrezija 19, 1411 IZLAKE, vlo-
žek: 95.025,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
5. 7. 1993.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začet-
ku 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 delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-16844
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01392 z dne 20. 3.
2000 pod št. vložka 1/06096/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GANESH trgovina in storitve,
d.o.o. Socka 12, Nova Cerkev

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Socka 12, 3203 NOVA CER-
KEV

Osnovni kapital: 117.950,00 Sit
Ustanovitelji: ŽEROVNIK TOMAŽ, Socka

12, 3203 NOVA CERKEV, vložek:
117.950,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 7.
1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začet-
ku 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 delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-16845
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01393 z dne 20. 3.

2000 pod št. vložka 1/06105/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DRAGSTOR commerce, d.o.o.,
Mariborska 119, Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mariborska 119, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 102.900,00 Sit
Ustanovitelji: MILENKOVIĆ DRAGAN,

Pucova 1, 3000 CELJE, vložek:
102.900,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 7.
1993.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16846
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01394 z dne 20. 3.
2000 pod št. vložka 1/06109/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ASTILBE podjetje za notranjo
in zunanjo trgovino, marketing, proizvo-
dnjo in storitve, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kameno 13/a, 3230 ŠENT-
JUR

Osnovni kapital: 120.466,00 Sit
Ustanovitelji: PINTER METKA, Kameno

13/a, 3230 ŠENTJUR, vložek:
120.466,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 7.
1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16847
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01395 z dne 20. 3.
2000 pod št. vložka 1/06113/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DOPLEX storitveno in proizvo-
dno podjetje, d.o.o. Šentjur

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stopče n.h., 3230 ŠENTJUR
Osnovni kapital: 103.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOBNIK BRANKO, Bezov-

je 32, 3230 ŠENTJUR, vložek:

103.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 7.
1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začet-
ku 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 delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-16848
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01396 z dne 20. 3.
2000 pod št. vložka 1/06115/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JECLES lesno podjetje, d.o.o.,
Breze 93c, Breze pri Celju

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Breze 93 c, 3271 BREZE PRI
CELJU

Osnovni kapital: 115.978,00 Sit
Ustanovitelji: JECL ADAM, Breze 93/c,

3271 BREZE PRI CELJU, vložek:
115.978,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 7.
1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začet-
ku 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 delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-16849
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01397 z dne 20. 3.
2000 pod št. vložka 1/06118/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5852374
Firma: SAFIMEKS trgovina, storitve,

proizvodnja, d.o.o. Celje, Brodarjeva 1
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Brodarjeva 1, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 101.400,00 Sit
Ustanovitelji: SAFRAN ERIK, Ulica 29.

novembra 25, 3000 CELJE, vložek:
101.400,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
30. 6. 1993.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-16850
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01398 z dne 20. 3.
2000 pod št. vložka 1/06120/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MARION trgovina, gostinstvo,
proizvodnja, storitve, d.o.o., Velenje, Ce-
sta talcev 23

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta talcev 23, 3320 VELE-
NJE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOMAR MARJAN, Cesta

talcev 23, 3320 VELENJE, vložek:
60.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 7.
1993; KOMAR TATJANA, Tomšičeva 10/a,
3320 VELENJE, vložek: 40.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 1. 7. 1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16851
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01399 z dne 20. 3.
2000 pod št. vložka 1/06128/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ČAPO elektroinštalatersko
podjetje d.o.o. Goriška 38 Velenje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Goriška 38, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 133.265,00 Sit
Ustanovitelji: POLIČNIK SANDI, Atemsov

trg 8, 3342 GORNJI GRAD, vložek:
64.928,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 7.
1993; ČANČ ROBERT, Goriška 38, 3320
VELENJE, vložek: 68.337,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 8. 7. 1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začet-
ku 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 delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-16852
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01400 z dne 20. 3.
2000 pod št. vložka 1/06129/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PREVOZI BOLČINA d.o.o., La-
ško

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Poženelova 7, 3270 LAŠKO
Osnovni kapital: 1.052.815,00 Sit
Ustanovitelji: BOLČINA IVAN, Poženelo-

va 7, 3270 LAŠKO, vložek: 1.052.815,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 7. 1993.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16853
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01401 z dne 20. 3.
2000 pod št. vložka 1/06133/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RASTIM proizvodnja in trgovi-
na, d.o.o., Šoštanj, Koroška 44

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Koroška 44, 3325 ŠOŠTANJ
Osnovni kapital: 106.400,00 Sit
Ustanovitelji: RAMŠAK MARJAN, Cesta

talcev 24, 3320 VELENJE, vložek:
106.400,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 7.
1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16854
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01402 z dne 20. 3.
2000 pod št. vložka 1/06137/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5828198
Firma: VI - VAL - TRADE Trgovsko in

proizvodno podjetje, d.o.o. Plankarjeva
11, Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Plankarjeva 11, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 102.500,00 Sit
Ustanovitelji: VALENČAK VID, Plankarje-

va 11, 3000 CELJE, vložek: 102.500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 6. 1993.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni

pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16855
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01403 z dne 20. 3.
2000 pod št. vložka 1/06155/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KOVAČIČ Trgovsko podjetje,
d.o.o., Laško

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titova 1, 3270 LAŠKO
Osnovni kapital: 393.949,50 Sit
Ustanovitelji: KOVAČIČ MATJAŽ, Titova

2, 3270 LAŠKO, vložek: 393.949,50 Sit,
ne odgovarja, vstop: 5. 7. 1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16856
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01404 z dne 20. 3.
2000 pod št. vložka 1/06159/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ROMAR turizem in storitve,
d.o.o., Vojnik, Kratka pot 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kratka pot 4, 3212 VOJNIK
Osnovni kapital: 102.400,00 Sit
Ustanovitelji: PODERGAJS VIDA, Kratka

pot 4, 3212 VOJNIK, vložek: 102.400,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 7. 1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16857
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01405 z dne 20. 3.
2000 pod št. vložka 1/06161/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RUSTICO trgovina, export - im-
port, d.o.o., Celje
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Miličinskega 14, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: HOERENZ GMBH, Herzog

- Albeecht Str. 18/PF, W-8351 SCHON-
BERG, vložek: 95.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 9. 7. 1993; KITANOVSKI ALEK-
SANDER, Milčinskega 14, 3000 CELJE,
vložek: 5.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
9. 7. 1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16858
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01406 z dne 20. 3.
2000 pod št. vložka 1/06163/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PODBREGAR podjetje za stori-
tve in turizem, d.o.o., Šoštanj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ravne 38 b, 3325 ŠOŠTANJ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PODBREGAR STANKO,

Ravne 38/b, 3325 ŠOŠTANJ, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 3. 1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16859
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01407 z dne 20. 3.
2000 pod št. vložka 1/06164/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VIPO Trgovina, igre in zabavi-
šča, d.o.o., Velenje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šlandrova 13, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 116.156,00 Sit
Ustanovitelji: POGOREVC VITO, Šland-

rova 13, 3320 VELENJE, vložek:
116.156,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 4. 1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-

vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16860
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01408 z dne 20. 3.
2000 pod št. vložka 1/06167/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MAKOZ gradnje, prevozi in tr-
govina, d.o.o. Cesta XIV. divizije 11, Ve-
lenje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta XIV. divizije 11, 3320
VELENJE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOZLEVČAR MARJAN,

Ljubljanska c. 14, 3320 VELENJE, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 7.
1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16861
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01409 z dne 20. 3.
2000 pod št. vložka 1/06169/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MALE Podjetje za trgovino na
debelo in drobno, d.o.o. Braslovče 33/b,
Braslovče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Braslovče 33/b, 3314 BRAS-
LOVČE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DEBELAK METKA, Braslo-

vče 33/b, 3314 BRASLOVČE, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 11.
1993; CVAR TOMAŽ, Prebold 127/a,
3312 PREBOLD, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 4. 11. 1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začet-
ku 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 delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-16862
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01410 z dne 20. 3.
2000 pod št. vložka 1/06175/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PEBON Trgovsko podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zdraviliški trg 3, 3250 ROGA-
ŠKA SLATINA

Osnovni kapital: 12.576,00 Sit
Ustanovitelji: PETEK SONJA, Ul. XIV. di-

vizije 12, 3250 ROGAŠKA SLATINA, vlo-
žek: 12.576,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
8. 11. 1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16863
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01414 z dne 20. 3.
2000 pod št. vložka 1/03164/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5547849
Firma: SLOVENIJAJEKLO trgovsko in

storitveno podjetje, d.o.o. Žalec, Ložni-
ca pri Žalcu 29/a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ložnica pri Žalcu 29/a, 3310
ŽALEC

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KURET BORIS, Ložnica pri

žalcu 29/a, 3310 ŽALEC, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16864
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01415 z dne 20. 3.
2000 pod št. vložka 1/03165/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5533465
Firma: ATENA računalniški inženiring

in grafične storitve, d.o.o. Ljubljanska
58, Celje
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 58, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARIČ BORUT, Ljubljan-

ska 58, 3000 CELJE, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 9. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16865
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01416 z dne 20. 3.
2000 pod št. vložka 1/03166/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SUZY Trgovina s tekstilom
d.o.o., Rimske Toplice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmarjeta 17, 3272 RIMSKE
TOPLICE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LJUBEŠEK STANKA, Par-

tizanska 20, 1431 DOL PRI HRASTNIKU,
vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
7. 9. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16866
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01417 z dne 20. 3.
2000 pod št. vložka 1/03167/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ŠAMPION Trgovina in gradbe-
ništvo d.o.o. Šoštanj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Aškerčeva 16, 3325 ŠOŠTA-
NJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VOLAVC MILENA, Ašker-

čeva 16, 3325 ŠOŠTANJ, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 10.
1991; VOLAVC MARJAN, Aškerčeva 16,
3325 ŠOŠTANJ, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 17. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-

ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16867
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01418 z dne 20. 3.
2000 pod št. vložka 1/03170/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SANDY Trgovsko podjetje na
veliko, d.o.o., Žalec, Gotovlje 105/c

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gotovlje 105/c, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOCJANČIČ ALEKSAN-

DER, Gotovlje 105/c, 3310 ŽALEC, vlo-
žek: 4.080,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
16. 9. 1991; KOCJANČIČ SABINA, Gotov-
lje 105/c, 3310 ŽALEC, vložek: 3.920,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 9. 1991.

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

Sr-16868
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01419 z dne 20. 3.
2000 pod št. vložka 1/03174/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GERO mednarodno trgovsko
podjetje, d.o.o., Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kosovelova 16, 3301 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTRICELJ GERHARD, Če-

snikova 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 9.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16869
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01420 z dne 20. 3.

2000 pod št. vložka 1/03175/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5534801
Firma: FINEA podjetje za gospodar-

sko svetovanje, d.o.o., Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Mariborska c. 81, 3000 CE-

LJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JERAŠA BLANKA, Tumova

9, 3211 ŠKOFJA VAS, vložek: 3.200,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 9. 1991; FI-
NEA D.O.O., MARIBOR, Vita Kraigherja 10,
2000 MARIBOR, vložek: 3.200,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 9. 1991; MIKLAVŽ
BOREC, Koroška c. 118, 2000 MARIBOR,
vložek: 1.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 9. 1991.

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

Sr-16870
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01421 z dne 20. 3.
2000 pod št. vložka 1/03184/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RA - MON proizvodno, trgov-
sko in gostinsko podjetje, d.o.o. Šempe-
ter 123/a, p.Šempeter

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šempeter 123/a, 3311 ŠEM-
PETER

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: AMON EDVARD, Šempe-

ter 123 / a, 3311 ŠEMPETER, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 10.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16871
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01422 z dne 20. 3.
2000 pod št. vložka 1/03185/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: A-KONT podjetje za finančne,
ekonomske, komercialne, računo- vod-
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ske in druge intelektualne storitve, pos-
redo- vanje in zastopanje, d.o.o. Celje,
Stanetova 20

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stanetova 20, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 11.471,20 Sit
Ustanovitelji: ERJAVEC SILVESTER, Mi-

klošičeva ul. 1, 3000 CELJE, vložek:
11.471,20 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 4.
1992.

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

Sr-16872
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01423 z dne 20. 3.
2000 pod št. vložka 1/03197/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: IGNAC TRADE mednarodno tr-
govsko podjetje, d.o.o., Celje, Lopata 19

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lopata 19, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARDŽETKO IGNACIJE,

Zatišje 8/b, ZAGREB-HRVATSKA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 10.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16873
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01424 z dne 20. 3.
2000 pod št. vložka 1/03203/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TRIG-TRANSPORTATION INFO-
RMATICS GROUP-INTER- NATIONAL,
podjetje za informatiko in raziskave v
cestnem prometu d.o.o. Celje - Lopata
60 a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lopata 60 a, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 9.000,00 Sit
Ustanovitelji: LIPIČNIK MARTIN,

PROF.DR., Gregorčičeva ul.21 /a, 2000
MARIBOR, vložek: 3.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 29. 5. 1991; GOBIET WER-

NER, PROF.DR., Grez, AVSTRIJA, vložek:
3.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 5.
1991; REBOLJ DANIJEL, AS.MAG., Preži-
hova ul.13, 2000 MARIBOR, vložek:
3.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 5.
1991.

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

Sr-16874
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01425 z dne 20. 3.
2000 pod št. vložka 1/03205/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: R & H elektrotehnika comm-
merce, d.o.o., Dobrna 7, Dobrna

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dobrna 7, 3204 DOBRNA
Osnovni kapital: 52.000,00 Sit
Ustanovitelji: REHAR STANISLAV, Okro-

garjeva 3, 3000 CELJE, vložek: 26.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 9. 1991; HO-
LEŠEK BOJAN, Šalek 89, 3320 VELENJE,
vložek: 26.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 3. 9. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16875
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01426 z dne 20. 3.
2000 pod št. vložka 1/03208/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GANOWIZ d.o.o. Trgovsko pod-
jetje Slovenske Konjice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Spodnje Preloge 21, 3210
SLOVENSKE KONJICE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TEHOVNIK SEBASTIJAN,

Spodnje Preloge 21, 3210 SLOVENSKE
KONJICE, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 18. 11. 1991; KUZMAN TO-
MISLAV, Škalce 112, 3210 SLOVENSKE
KONJICE, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 18. 11. 1991.

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

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16876
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01427 z dne 20. 3.
2000 pod št. vložka 1/03209/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FAST TRADE mednarodno tr-
govsko podjetje, d.o.o. Celje, Cesta na
Ostrožno 78

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta na Ostrožno 78, 3000
CELJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: CVAHTE JAKA, Cesta na

Ostrožno 78, 3000 CELJE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 11.
1991.

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

Sr-16878
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01428 z dne 20. 3.
2000 pod št. vložka 1/03213/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BALOH trgovina in gostinske
storitve d.o.o. Soseska 5, Žalec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Soseska 5, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BALOH LIDIJA, Čopova 2,

3310 ŽALEC, vložek: 8.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 19. 9. 1991.

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

Sr-16880
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01429 z dne 20. 3.
2000 pod št. vložka 1/03222/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: NOVAK d.o.o., podjetje za in-
ženiring, proizvodnjo in storitve Veljka
Vlahoviča 53, 63320 Velenje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Veljka Vlahoviča 53, 3320
VELENJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOVAK TONI, Veljka Vla-

hoviča 53, 3320 VELENJE, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 5.
1991; NOVAK MARJANA, Veljka Vlahovi-
ča 53, 3320 VELENJE, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 5. 1991.

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

Sr-16881

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01430 z dne 20. 3.
2000 pod št. vložka 1/05650/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5771196
Firma: ASTRA, podjetje za zavarova-

lniško posredovanje, d.o.o. Rogaška
Slatina, Šlandrova 26

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šlandrova 26, 3250 ROGA-
ŠKA SLATINA

Osnovni kapital: 377.400,00 Sit
Ustanovitelji: MAVRIČ GORAZD, Šlan-

drova 26, 3250 ROGAŠKA SLATINA, vlo-
žek: 377.400,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 8. 1. 1993.

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

Sr-16882

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01431 z dne
20. 3. 2000 pod št. vložka 1/05658/00

vpisalo v sodni register tega sodišča sk-
lep o izbrisu iz sodnega registra za subje-
kt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: ŠEGA trgovina, proizvodnja
in storitve, d.o.o. Ulica bratov Vošnja-
kov 3, Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica bratov Vošnjakov 3,
3000 CELJE

Osnovni kapital: 101.400,00 Sit
Ustanovitelji: ŠEGA ZDENKO, Ulica

bratov Vošnjakov 3, 3000 CELJE, vložek:
101.400,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
24. 5. 1993.

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

Sr-16883

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01432 z dne 20. 3.
2000 pod št. vložka 1/05679/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5772575
Firma: NMK COMPANY, trgovina

d.o.o., Prešernov trg 10, Šoštanj
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Prešernov trg 10, 3325 ŠO-

ŠTANJ
Osnovni kapital: 288.432,90 Sit
Ustanovitelji: KOROŠEC NATALIJA,

Prešernov trg 10, 3325 ŠOŠTANJ, vlo-
žek: 288.432,90 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 28. 5. 1993.

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

Sr-16884

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01433 z dne 20. 3.
2000 pod št. vložka 1/05743/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: AVTO-SD gostinsko in trgov-
sko podjetje d.o.o., Ulica heroja Sta-
neta 6, Žalec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. heroja Staneta 6, 3310
ŽALEC

Osnovni kapital: 106.000,00 Sit
Ustanovitelji: STARIČ DUŠAN, Ulica

heroja Staneta 6, 3310 ŽALEC, vložek:
106.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
7. 7. 1993.

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

Sr-16885

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01434 z dne 20. 3.
2000 pod št. vložka 1/05744/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: NITA storitveno, trgovsko in
proizvodno podjetje, d.o.o., Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Košnica pri Celju 61, 3000
CELJE

Osnovni kapital: 113.260,00 Sit
Ustanovitelji: BREČKO DRAGAN, Koš-

nica pri Celju 61, 3000 CELJE, vložek:
56.630,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 7.
1993; DRUKS FRANC, Košnica pri Celju
61/b, 3000 CELJE, vložek: 56.630,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 7. 1993.

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

Sr-16886

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01435 z dne 20. 3.
2000 pod št. vložka 1/05992/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: RP MIZAR trgovina, storitve,
proizvodnja, d.o.o., Prelska 30/a, Vin-
ska gora
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prelska 30/a, Vinska gora,
3320 VELENJE

Osnovni kapital: 101.400,00 Sit
Ustanovitelji: REDNAK PETER, Prelska

30/a, Vinska gora, 3320 VELENJE, vlo-
žek: 101.400,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 7. 6. 1993.

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

Sr-16887

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01436 z dne 20. 3.
2000 pod št. vložka 1/05997/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5822076
Firma: LOM LES podjetje za proiz-

vodnjo lesa in trgovino d.o.o., Šoštanj,
Topolšica 185

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Topolšica 185, 3325 ŠO-
ŠTANJ

Osnovni kapital: 350.000,00 Sit
Ustanovitelji: NAVERŠNIK MATEVŽ,

Topolšica 185, 3325 ŠOŠTANJ, vložek:
350.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
31. 3. 1993.

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

Sr-16888

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01437 z dne 20. 3.
2000 pod št. vložka 1/06008/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: LEDINEK TRANS prevozi in
gostinstvo, d.o.o. Šoštanj, Ravne 133

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ravne 133, 3325 ŠOŠTANJ

Osnovni kapital: 101.400,00 Sit
Ustanovitelji: PLAZL ANTON, Ravne

133, 3325 ŠOŠTANJ, vložek:
101.400,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
11. 6. 1993.

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

Sr-16889

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01438 z dne 20. 3.
2000 pod št. vložka 1/06015/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5914604
Firma: KOŽUH trgovina, storitve,

proizvodnja, d.o.o. Celje, Trnovlje, Lo-
čje 9

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ločje 9, Trnovlje, 3000 CE-
LJE

Osnovni kapital: 114.200,00 Sit
Ustanovitelji: KOŽUH BOJAN, Ločje 9,

Trnovlje, 3000 CELJE, vložek:
114.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
2. 7. 1993.

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

Sr-16890

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01439 z dne 20. 3.
2000 pod št. vložka 1/06041/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: LILJANA trgovina, uvoz - iz-
voz in storitve, d.o.o., Petrovče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kasaze, 3301 PETROVČE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROBNIK LILJANA, Petro-

vče 111, 3301 PETROVČE, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:

22. 6. 1993; ROBNIK BOJAN, Petrovče
111, 3301 PETROVČE, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 6. 1993.

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

Sr-16891

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01440 z dne 20. 3.
2000 pod št. vložka 1/06058/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: DAMJAN trgovina in gostinst-
vo, d.o.o., Velenje, Tomšičeva cesta 51

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tomšičeva cesta 51, 3320
VELENJE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: JELENKO DAMJAN, To-

mšičeva cesta 51, 3320 VELENJE, vlo-
žek: 70.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
1. 6. 1993; JELENKO ANTONIJA, Tom-
šičeva cesta 51, 3320 VELENJE, vložek:
30.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 6.
1993.

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

Sr-16892

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01441 z dne 20. 3.
2000 pod št. vložka 1/03148/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o izbri-
su iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5532485
Firma: BORIX storitveno podjetje, Ul.

Tončke Čečeve 5, Celje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Tončke Čečeve 5, 3000 CE-

LJE
Osnovni kapital: 15.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽNIDARŠIČ BORIS, Ton-

če Čečeve 5, 3000 CELJE, vložek:
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15.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 9. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-16893

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01442 z dne
20. 3. 2000 pod št. vložka 1/03147/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sk-
lep o izbrisu iz sodnega registra za subje-
kt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: ČASAR gostinstvo in storitve,
d.o.o., Velenje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 49, 3320 VELE-
NJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČESAR MIRA, Ljubljan-

ska 49, 3320 VELENJE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 8.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-16894

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01443 z dne
20. 3. 2000 pod št. vložka 1/03145/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sk-
lep o izbrisu iz sodnega registra za subje-
kt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: GYMNASION podjetje za špo-
rt in rekreacijo, d.o.o. Celje, Milčinske-
ga 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Milčinskega 3, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽNIDARŠIČ ANDREJ, Mi-

lčinskega 3, 3000 CELJE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 10.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega

odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-16895

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01444 z dne
20. 3. 2000 pod št. vložka 1/03133/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sk-
lep o izbrisu iz sodnega registra za subje-
kt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5529794
Firma: AUSTRIA AUTO trgovsko pod-

jetje, d.o.o., Celje, Titov trg 4
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Titov trg 4, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAJNČAN SLAVKO,

Gredice 13, KLANJEC, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-16896

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01445 z dne
20. 3. 2000 pod št. vložka 1/03131/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sk-
lep o izbrisu iz sodnega registra za subje-
kt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: KORFEM podjetje za notra-
njo in zunanjo trgovino, marketing in
storitve, d.o.o., Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pod kostanji 18, 3000 CE-
LJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KORBAR NENAD, Pod

kostanji 18, 3000 CELJE, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 10. 1991; FERME MILAN, Na zeleni-
ci 10, 3000 CELJE, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-

bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-16897

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01446 z dne
20. 3. 2000 pod št. vložka 1/03130/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sk-
lep o izbrisu iz sodnega registra za subje-
kt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: DI-DI export - import, d.o.o.,
Kidričeva 8, Slovenske Konjice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kidričeva 8, 3210 SLOVEN-
SKE KONJICE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MACUH JOŽE, Kidričeva

8, 3210 SLOVENSKE KONJICE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 10.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-16898

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01447 z dne
20. 3. 2000 pod št. vložka 1/03128/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sk-
lep o izbrisu iz sodnega registra za subje-
kt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5549736
Firma: YIN-YANG podjetje za zdrav-

stveno svetovanje in inženiring, d.o.o.,
Velenje, Šalek 89

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šalek 89, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIJIN KSENIJA, Šalek

89, 3320 VELENJE, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 6. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v iz-
reku sklepa navedeno gospodarsko druž-
bo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko druž-
benik oziroma delničar gospodarske dru-
žbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.
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KOPER

Sr-14904
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00612 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/02361/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SHOES TRADING zunanjetrgo-
vinsko podjetje d.o.o. Sežana, Partizan-
ska cesta 109, Sežana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Partizanska c. 109, 6210 SE-
ŽANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DONDA FABIO, Via Coro-

neo 38, TRST, ITALIJA, vložek: 2.400,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 6. 1991; DON-
DA MASSIMO, Via Rossetti 60, TRST, ITA-
LIJA, vložek: 3.200,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 21. 6. 1991; LANIERI ELSA, Via Co-
roneo 38, TRST, ITALIJA, vložek: 2.400,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 6. 1991.

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

Sr-14908
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00613 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/02362/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: NADOH - proizvodnja, trgovi-
na, storitve, d.o.o. Pivka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. 27. aprila 9, 6257 PIVKA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NADOH BISERKA, Ul. 27.

aprila 9, 6257 PIVKA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 21. 12. 1990; NADOH
ALEKSANDER, Ul.27. aprila 9, 6257 PIV-
KA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 21. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-14912
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00614 z dne 22. 2.

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

Firma: RIPEX CENTER, servisiranje, tr-
govina, proizvodnja, zastopanje d.o.o.
Koper, Bidovčeva 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bidovčeva 4, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAVREČIČ ROBERT, Bi-

dovčeva 4, 6000 KOPER, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 9.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-14916
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00615 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/02369/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AVTOMAR KOPER, trgovina, se-
rvis in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta JLA 4, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 130.000,00 Sit
Ustanovitelji: MICRAT, podjetje za sve-

tovanje, trženje, inženiring in storitve d.o.o.,
Koper, Tumova 5, Tumova 5, 6000 KO-
PER, vložek: 52.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 25. 8. 1991; ANAMAR, trgovsko
podjetje d.o.o. Koper, Manžan 3 a, 6000
KOPER, vložek: 52.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 25. 8. 1991; KEZUNOVIĆ VE-
SELIN, Regentova 20, 6330 PIRAN, vlo-
žek: 26.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 8. 1991.

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

Sr-14920
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00616 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/02372/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CARIBBEAN, storitve in trgovi-
na, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vojkovo nabrežje 30 A, 6000
KOPER

Osnovni kapital: 8.340,00 Sit
Ustanovitelji: CARIBBEAN S.R.L., Via

Obbia Bassa 1, TREBASELEGHE, ITALIJA,
vložek: 4.170,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
7. 8. 1991; OPSENICA DAMIR, Nazorjeva
13, 6310 IZOLA, vložek: 4.170,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 7. 8. 1991.

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

Sr-14924
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00617 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/02376/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SICRO, komunalna dejavnost,
trgovina in storitve, d.o.o., Jelšane 42

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jelšane 42, 6254 JELŠANE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČEKADA SILVESTER, Jel-

šane 42, 6254 JELŠANE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 11. 1990.

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

Sr-14928
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00618 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/02377/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VEMA, avtošola, transport, be-
auty d.o.o. Postojna

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 48, 6230 PO-
STOJNA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAGAJNA MAKS, Ljublja-

nska 48, 6230 POSTOJNA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 1.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
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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 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-14932
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00619 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/02378/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: POA Urejanje rekreacijskih in
drugih površin ter objektov d.o.o., Ko-
per, Šalara št. 38

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šalara 38, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SOSIČ GORAN, Trubarje-

va 4, 6000 KOPER, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 30. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-14938
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00621 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/02406/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EXPO MODA, trgovina, izvoz in
uvoz ter zastopanje d.o.o. Center za Gra-
dom, Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Center za Gradom, 6000 KO-
PER

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: NIKOLIČ MLADEN, Serge-

ja Mašere 1, 6000 KOPER, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 6.
1991.

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

Sr-14941
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00622 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/02409/00 vpisalo v

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

Matična številka: 5531110
Firma: KAMIN, turizem, gostinstvo in

trgovina, d.o.o. Gorjansko
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Gorjansko 29, 6223 KOMEN
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RIJAVEC JOŽEF, Gorjan-

sko 29, 6223 KOMEN, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 1. 1991; RI-
JAVEC TATJANA, Gorjansko 29, 6223 KO-
MEN, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 17. 1. 1991.

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

Sr-14944
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00623 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/02411/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VELJAK d.o.o., podjetje za tr-
govino in cestni prevoz, Ankaran

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hrvatini 86, 6280 ANKARAN
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VELJAK ZDRAVKO, Hrvati-

ni 86, 6280 ANKARAN, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 8. 1991.

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

Sr-14947
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00624 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/02419/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: M/D uvozno izvozno podjetje
d.o.o. Kraigherjeva 4a, Postojna

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kraigherjeva 4a, 6230 PO-
STOJNA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DRNOVŠEK DRAGANA,

Kraigherjeva 4a, 6230 POSTOJNA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
1. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-14950
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00625 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/02425/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5518636
Firma: BELTOURS turizem in storitve

d.o.o. Portorož
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Obala 14/a, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRIPAR NEVIO, Tovarniška

3, 6310 IZOLA, vložek: 3.200,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 11. 9. 1991; ROLC BO-
RIS, Obala 16, 6320 PORTOROŽ, vložek:
2.400,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 9.
1991; BREZOVEC DRAGICA, Krožna 12,
6000 KOPER, vložek: 1.200,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 11. 9. 1991; RAMUŠEVIČ
ALMIRA, Gramschieva 11, 6330 PIRAN,
vložek: 1.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
11. 9. 1991.

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

Sr-14953
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00626 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/02438/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AMBICIA, trgovina, proizvod-
nja, komercialne storitve, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Poletiči 25, 6272 SLOVEN-
SKO GRAČIŠČE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MACURA ROBERT, Poleti-

či 25, 6272 SLOV.GRAČIŠČE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 9.
1993.

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

Sr-14956
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00627 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/02439/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PASA, trgovina, proizvodnja,
import-export, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vojkovo nabrežje 38, 6000
KOPER

Osnovni kapital: 13.000,00 Sit
Ustanovitelji: PASA TIMBER COMPANY

LTD, Vaduz, Furstentum, LIECHENSTEIN,
vložek: 13.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 12. 8. 1991.

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

Sr-14959
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00628 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/02443/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5883130
Firma: ELPRO - elektro in ostale stori-

tve, d.o.o. Pivka, Pod zavrtnice l0
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Pod zavrtnice 10, 6257 PIV-

KA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČELIGOJ IVAN, Pod zavrt-

nice 10, 6257 PIVKA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 10. 1990.

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

Sr-14962
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00629 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/02447/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LIA Trgovina na debelo in dro-
bno d.o.o. Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta XXX. divizije 20, 6320
LUCIJA - PORTOROŽ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BEZNIK VLADIMIR, Cesta

XXX. divizije 20, 6320 LUCIJA - PORTO-
ROŽ, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 25. 1. 1991; BEZNIK LIDIJA, Cesta
XXX. divizije 20, 6320 LUCIJA - PORTO-
ROŽ, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 25. 1. 1991.

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

Sr-14966
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00630 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/02449/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KRAS ŠPED d.o.o., podjetje za
transportno dejavnost, Štjak

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Štjak 15, 6222 ŠTANJEL
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MANCUSO ANTONINO,

Via Ursinins grande 6, BUIA, ITALIJA, vlo-
žek: 6.400,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 11. 1992; BLOKAR MITJA, Štjak, 6222
ŠTANJEL, vložek: 1.600,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 19. 11. 1992.

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

Sr-14970
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00631 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/02455/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PRINT-ING, podjetje za med-
narodno trgovino in industrijsko sveto-
vanje, d.o.o. - SEŽANA

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Partizanska 79, 6210 SEŽA-
NA

Osnovni kapital: 88.000,00 Sit
Ustanovitelji: STAVAR GIORGIO, Via F.

Filzi 10, TRST, ITALIJA, vložek: 22.000,00

Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 5. 1991; BRA-
TKOVIČ-STAVAR VERONICA, Via F. Filzi
10, TRST, ITALIJA, vložek: 22.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 13. 5. 1991; STA-
VAR-UDOVIČ SONJA, Via Romagna 20/5,
TRST, ITALIJA, vložek: 22.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 13. 5. 1991; STAVAR
MARKO, Via F. Filzi 10, TRST, ITALIJA, vlo-
žek: 22.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
13. 5. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-14974
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00632 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/02456/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: A & Ž podjetje za izobraževa-
nje d.o.o. Komen

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sveto 4 a, 6223 KOMEN
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LOZEJ NADA, Sveto 4 a,

6223 KOMEN, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 22. 9. 1991.

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

Sr-14978
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00633 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/02462/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5521114
Firma: ZALAR - Podjetje za proizvod-

njo, notranjo in zunanjo trgovino, gosti-
nstvo in turizem, Izola d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tomažičeva 18, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZALAR IVAN, Kajuhova 11,

6210 SEŽANA, vložek: 5.100,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 6. 10. 1991; ZALAR NI-
VES, Kajuhova 11, 6210 SEŽANA, vložek:
4.900,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 10.
1991.

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

Sr-14982
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00634 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/02472/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TRGOS - proizvodnja, trgovina,
storitve d.o.o. Zagorje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zagorje 132, 6257 PIVKA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠUŠTARŠIČ IVAN, Zagorje

132, 6257 PIVKA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 26. 9. 1991.

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

Sr-14986
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00635 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/02474/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MERCOIMEX notranja in zuna-
nja trgovina, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ob ogrlici objekt C, 6000 KO-
PER

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: CEF-ING. D.D. BREŽICE,

Cesta prvih borcev 11, 8250 BREŽICE,
vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 22. 8. 1991; SOFT-ING D.D. BREŽI-
CE, Cesta prvih borcev 11, 8250 BREŽI-
CE, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 22. 8. 1991.

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

Sr-14990
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00636 z dne 23. 2.

2000 pod št. vložka 1/02476/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BRKINI TRADE, proizvodno, tr-
govsko in prevozniško podjetje, d.o.o.
SEŽANA, Partizanska cesta 37/a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Partizanska 37/a, 6210 SE-
ŽANA

Osnovni kapital: 139.050,00 Sit
Ustanovitelji: ŽELEZNIK JADRAN, Artvi-

že 5, 6242 MATERIJA, vložek: 139.050,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 9. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-14994
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00637 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/02477/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: NATURABELLA - Proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o. Izola

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Smareglieva 29, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAJCER RENATA, Sma-

reglieva 29, 6310 IZOLA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 10. 1991; CO-
NTE SILVIO, Smareglieva 29, 6310 IZOLA,
vložek: 3.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 10. 1991; SCOLARI LIVIO, Via Armen-
taresse 14, CODROIPO (UD), ITALIJA, vlo-
žek: 800,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 5.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-14997
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00638 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/02481/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: HEST Podjetje za promet bla-
ga in storitev d.o.o. Šmarje pri KOPRU

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gažon 38, 6274 ŠMARJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VLAČIĆ SILVANO, Kapeli-

ca 135, LABIN, vložek: 3.680,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 4. 5. 1991; KOKOT GRA-
CIJANO, Pulska 4, LABIN, vložek:
2.720,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 5.
1991; ROCE DORINA, M. Tita št. E 1/6,
RAŠA, vložek: 1.600,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 4. 5. 1991.

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

Sr-15001
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00639 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/02489/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TECH-LAB, Razvoj, servis, tr-
govina in zastopanje, d.o.o. Škofije 66
K, Škofije

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Škofije 66 K, 6281 ŠKOFIJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRULJA SANDI, Škofije 66

K, 6281 ŠKOFIJE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 8. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15004
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00640 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/02494/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: B-TRADE, transport, trgovina,
export-import, d.o.o., Izola

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vrtna 8, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽLOGAR BOJAN, Vrtna 8,

6310 IZOLA, vložek: 8.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 2. 10. 1991.

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

Sr-15007
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00641 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/02495/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: R & I, Trgovina, zastopstva, sve-
tovanje, proizvodnja d.o.o., Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Nade Žagar 4, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAROVEL RENATO, Nade

Žagar 4, 6000 KOPER, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 1. 1991; PA-
ROVEL IVANKA, Nade Žagar 4, 6000 KO-
PER, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 10. 1. 1991.

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

Sr-15010
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00642 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/02496/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ATAIR, založništvo, posredova-
nje in trgovina, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lazaretska 6, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SULČIČ BORIS, Lazaret-

ska 6, 6000 KOPER, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 12. 1990.

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

Sr-15013
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00643 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/02497/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FURLANI, trgovina, d.o.o., Ko-
per, Cesta II. oktobra 24

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta II. oktobra 24, 6000 KO-
PER

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: IVANČIČ SABINA, Cesta II.

oktobra 24, 6000 KOPER, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 8.
1991; VOLK DUNJA, Oktobrske rev. 18/d,
6310 IZOLA, vložek: 4.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 29. 8. 1991.

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

Sr-15016
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00644 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/02498/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TRAFIX Podjetje za trgovino in
poslovno tehnične storitve d.o.o., Koper
Ob Ogrlici b.š.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ob ogrlici b.š., 6000 KOPER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: AHAČIČ JANEZ, C. na Ma-

rkovec 77, 6000 KOPER, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15019
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00645 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/02501/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AGROBIRO, KMETIJSTVO,
PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING, d.o.o.,
PORTOROŽ, FIZINE 19

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Fizine 19, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 9.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARUŠIČ MIRAN, Fizine

19, 6320 PORTOROŽ, vložek: 3.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 10. 1991; MA-
RUŠIČ MILAN, Fizine 19, 6320 PORTO-

ROŽ, vložek: 3.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 4. 10. 1991; MARUŠIČ DUŠAN, Fi-
zine 19, 6320 PORTOROŽ, vložek:
3.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 10.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15022
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00646 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/02506/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LIGRAT, Podjetje za gradbeni-
štvo, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Stu-
deno 58, Postojna

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Studeno 58, 6230 POSTOJ-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FURLAN ZDENKO, Stude-

no 58, 6230 POSTOJNA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 11. 1990.

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

Sr-15220
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00720 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/01656/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BAZAR, prodajno - agencijske
storitve d.o.o. Kampel

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kampel 1 c, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUŽNER ZDENKA, Kam-

pel 1 c, 6000 KOPER, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 5. 1990; KUŽ-
NER ANDREJ, Kampel 1 c, 6000 KOPER,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
3. 5. 1990.

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

Sr-15224
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00721 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/02047/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5350352
Firma: DAMTEH Podjetje za trgovino,

inženiring, proizvodnjo in gostinstvo
d.o.o. Šmarje, Sergaši 38 a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sergaši 38 a, 6274 ŠMARJE
Osnovni kapital: 4.000,00 Sit
Ustanovitelji: SMERDELJ DAMIR, Van-

ganelska 53 e, 6000 KOPER, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 12.
1989; TEHOVNIK NEVENKA, Dolinska 6,
6000 KOPER, vložek: 2.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 25. 2. 1991.

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

Sr-15270
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00737 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/03606/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5686466
Firma: RUSSLO, trgovina, turizem, go-

stinstvo, export - import, Portorož, Solin-
ska 6, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Solinska 6, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIKENAUER MAJA, Ul. Vo-

stočnaja 2-4-52 Moskva, RUSIJA, vložek:
20.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 8.
1992; EVTEEV PAVEL, Ul. Vostočnaja
2-4-53, Moskva, RUSIJ RUSIJA, vložek:
20.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 8.
1992; BOGOSLOVSKIJ OLEG, Paveleckij
pr., bl.IIaKV 54, MOSKV MOSKVA, RUSI-
JA, vložek: 20.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 20. 8. 1992; ČIRKINA JULIJA, Ul.
G. Glagoljeva 9-1-40Moskva, RUSIJ RUSI-
JA, vložek: 20.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 20. 8. 1992; MOHORIČ JANEZ,
Prešernova 27, Trzin, 1234 MENGEŠ, vlo-
žek: 20.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 8. 1992.

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

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15274
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00738 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/03608/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5695554
Firma: BIZAM KRZNO proizvodnja kr-

znene konfekcije in trgovina, d.o.o., Žu-
pančičeva 5, ILIRSKA BISTRICA

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Župančičeva 5, 6250 ILIRSKA
BISTRICA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: DEUMIĆ SULEJMAN, Bra-

će Odića 124, BANJA BANJA LUKA, BIH,
vložek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 9. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15278
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00739 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/03616/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PROMAR, svetovanje, zastopa-
nje, posredovanje, zunanja in notranja
trgovina, d.o.o. Koper, Strma pot 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Strma pot 3, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRALJ BORIS, Strma pot

3, 6000 KOPER, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 7. 4. 1992; MUŽEVIČ
BORIS, Švabičeva 5, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
7. 4. 1992; RAKOČEVIČ SLOBODAN, Re-
sljeva 40, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 4.
1992; VENIŠNIK VOJKO, Smoletova 18,
1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 7. 4. 1992.

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

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

Sr-15282
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00740 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/03621/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CANTEMUS d.o.o. glasbene
storitve Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trinkova 11, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 120.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEŠNIK IVAN, Trinkova 11,

6000 KOPER, vložek: 120.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 18. 10. 1992.

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

Sr-15286
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00741 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/03629/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MOADI, trgovina, izvoz in uvoz,
d.o.o., Ilirska Bistrica, Prešernova 34

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prešernova 34, 6250 ILIRSKA
BISTRICA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZLOSEL MATEJA, Prešer-

nova 34, 6250 ILIRSKA BISTRICA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15290
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00742 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/03645/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:
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Firma: KRAMAR -Trgovina in marketi-
ng, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pristaniška 1, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAMAR EVELINA, Rege-

ntova 8, 6280 ANKARAN, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 12. 1992.

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

Sr-15294
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00743 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/03646/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ENITECH - podjetje za projek-
tiranje in inženiring, d.o.o., Prestranek

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. 25. maja 11, 6258 PREST-
RANEK

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KIRN OTON, Ul. 25. maja

11, 6258 PRESTRANEK, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
9. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15298
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00744 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/03648/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DANIELE, podjetje za gradbe-
ništvo in komercialno-svetovalno dejav-
nost, d.o.o., Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vanganelska 15, 6000 KO-
PER

Osnovni kapital: 118.201,00 Sit
Ustanovitelji: DANIELE GIANFRANCO,

Via Pirano 21, TRST, TRST, ITALIJA, vlo-
žek: 59.100,50 Sit, ne odgovarja, vstop:
2. 11. 1992; KACIN ESTI, Vanganelska 15,
6000 KOPER, vložek: 59.100,50 Sit, ne
odgovarja, vstop: 13. 11. 1992.

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

Sr-15302
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00745 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/03649/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TRGO-HLAD podjetje za proiz-
vodnjo, storitve in trgovino, d.o.o. Do-
lnja Košana št. 65, Košana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolnja Košana 65, 6256 KO-
ŠANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MOREL JOŽE, Dolnja Ko-

šana št. 65, 6256 KOŠANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 4.
1992.

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

Sr-15306
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00746 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/03651/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5875641
Firma: ELVO podjetje za proizvodnjo,

storitve in trgovino d.o.o., Petelinje št. 6,
Pivka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Petelinje 6, 6257 PIVKA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VODOPIVEC PETER, Pe-

telinje št. 6, 6257 PIVKA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15310
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00747 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/03653/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ROKI & CO., trgovina, storitve,
gostinstvo in turizem d.o.o. Škofije

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Plavje 107, 6281 ŠKOFIJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLEŠA ZDENKO, Plavje

107, 6281 ŠKOFIJE, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 9. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15314
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00748 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/03654/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ELKOMERC, proizvodno, trgo-
vsko in gostinsko podjetje, d.o.o., Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vojke Šmuc 1, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ELER ALBIN, Vojke Šmuc

1, 6000 KOPER, vložek: 50.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 14. 10. 1992; SITAR,
podjetje za trgovino, gostinstvo, posredova-
nje, kooperacijo, zastopanje in svetovanje,
d.o.o., Sp. Otok 3, 4240 RADOVLJICA,
vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 14. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15318
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00749 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/03659/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MOBY - DICK Trgovina in turi-
zem, d.o.o. Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Obala 43, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRKMAN NATAŠA, Levsti-

kova 5, 6000 KOPER, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 12. 1992; MA-
JERIČ ALEKSANDRA, Kajuhova 6, 6310
IZOLA, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 4. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15322
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00750 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/03677/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ITAL-ADRIA, export-import, tr-
govina, d.o.o. Piran, Budicinova ulica 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Budicinova ulica 6, 6330 PI-
RAN

Osnovni kapital: 692.070,00 Sit
Ustanovitelji: ANTONI LORETTA, Via Pu-

cino 18 Monfalcone, ITALI ITALIA, vložek:
346.035,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 11. 1992; BRAIDA FRANCO, Aquileta
75 Monfalcone, ITALI ITALIA, vložek:
346.035,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15326
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00751 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/03682/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GRADEX - gradbeništvo, trgo-
vina in prevozi, d.o.o. Izola

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šared 31/i, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 104.176,00 Sit
Ustanovitelji: HUSANOVIĆ SEMIZ, Sti-

povići 226, ZAVID ZAVIDOVIĆI, BIH, vlo-
žek: 26.044,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 10. 1992; BURKIĆ BEGO, D. Lovnica
198, ZAVID ZAVIDOVIĆI, BIH, vložek:
26.044,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 10.

1992; BOŠNJAKOVIČ OSMAN, D. Lovnica
233, ZAVID ZAVIDOVIĆI, BIH, vložek:
26.044,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 10.
1992; ČEHAJIĆ FERID, Stipovići 221, ZA-
VID ZAVIDOVIĆI, BIH, vložek: 26.044,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 10. 1992.

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

Sr-15330
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00752 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/03690/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DARK, proizvodnja, storitve in
trgovina, d.o.o., Postojna, Cankarjeva 8

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cankarjeva 8, 6230 POSTOJ-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRKMAN DARKO, Hrašče

139, 6230 POSTOJNA, vložek: 51.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 6. 1992; TRK-
MAN BRANKO, Hrašče 141, 6230 POS-
TOJNA, vložek: 49.000,00 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 11. 6. 1992.

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

Sr-15334
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00753 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/03696/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BIG - ALMES, gradbeni inženi-
ring, trgovina, finančne in komercialne
storitve, turizem, proizvodnja, d.o.o. Ko-
per

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cankarjeva 6, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠULER VOJISLAV, Tihovac

8, RIJEK RIJEKA, HRVAŠKA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 12.
1992; BALGAVI PETAR, Selca bb, BUZET
BUZET, HRVAŠKA, vložek: 50.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 2. 12. 1992.

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

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15338
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00754 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/03701/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5706769
Firma: MERCOS - Notranja in zunanja

trgovina, d.o.o. Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Vojkovo nabrežje 23, 6000

KOPER
Osnovni kapital: 105.480,00 Sit
Ustanovitelji: ŽIVKOVIĆ-BOSANAC

NADA, Lastovska 30, ZAGRE ZAGREB, HR-
VAŠKA, vložek: 105.480,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 7. 10. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15342
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00755 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/03703/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ISTRA BUILDINGS, posredništvo,
trgovina, d.o.o., Piran, Trg 1. maja 11

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg 1. maja 11, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAAR PETER, Durchsch-

nitt 2l, HAMBU HAMBURG, NEMČIJA, vlo-
žek: 98.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 7. 1992; BAUMAN IVANA, Trg 1.maja
11, 6330 PIRAN, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 21. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-15346
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00756 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/03713/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SPOJLES, proizvodnja, storit-
ve in trgovina, d.o.o. Klenik 44, PIVKA

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Klenik 44, 6257 PIVKA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SMRDELJ MARJAN, Kle-

nik 44, 6257 PIVKA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 8. 4. 1992.

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

Sr-15350
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00757 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/03717/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5707501
Firma: MITRADE - podjetje za trgovi-

no in storitve d.o.o. Dutovlje, Dutovlje
126

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dutovlje 126, 6221 DUTOV-
LJE

Osnovni kapital: 1.470.272,00 Sit
Ustanovitelji: ABRAM MIROSLAV, Kazlje

45/A, 6210 SEŽANA, vložek: 9.707,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 29. 10. 1992; BAŠIČ
FRANJO, Nika Šturm 1, 6210 SEŽANA,
vložek: 16.031,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 29. 10. 1992; BIZJAK VERA, Štorje
26, 6210 SEŽANA, vložek: 11.255,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 29. 10. 1992; BIŠ-
ČAK MIRO, Gornje Ležeče 8, 6217 VREM-
SKI BRITOF, vložek: 16.610,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 29. 10. 1992; BRATUŽ DA-
NICA, Kosovelova 2, 6210 SEŽANA, vlo-
žek: 11.227,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 10. 1992; CERKVENIK BRANKO, Go-
rnje Vreme 3, 6217 VREMSKI BRITOF, vlo-
žek: 10.720,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 10. 1992; ČEBULEC ERVIN, Pod Ta-
borom 11, 6210 SEŽANA, vložek:
13.364,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 10.
1992; ČEPAR BRANKO, Gornje Ležeče 4,
6217 VREMSKI BRITOF, vložek:
17.127,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 10.
1992; ČERNE VIDO, Nika Šturma 2, 6210
SEŽANA, vložek: 20.091,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 29. 10. 1992; ČOK BRANKO,
Plešivica 2, 6210 SEŽANA, vložek:
8.650,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 10.
1992; ČOK JANKO, Lokev 17, 6215 DIVA-
ČA, vložek: 10.414,00 Sit, ne odgovarja,

vstop: 29. 10. 1992; ĆULAV DOBRILA,
Pod Taborom 9, 6210 SEŽANA, vložek:
17.044,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 10.
1992; DEBELJAK IVAN, Padež 17, 6217
VREMSKI BRITOF, vložek: 12.095,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 29. 10. 1992; DELA-
LIĆ OMER, Mirka Pirca 1, 6210 SEŽANA,
vložek: 13.529,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 29. 10. 1992; FABJAN JOŽEF, Ponik-
ve 12, 6210 SEŽANA, vložek: 11.213,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 10. 1992; FA-
BJAN LJUBO, Avber 14, 6210 SEŽANA,
vložek: 13.529,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 29. 10. 1992; FATKIĆ NURFIJA, Vr-
hovlje 29, 6210 SEŽANA, vložek: 7.553,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 10. 1992; FI-
ORELLI FRANC, Šmarje pri Sežani 56,
6210 SEŽANA, vložek: 19.546,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 29. 10. 1992; FIORELLI
KATJA, Šmarje pri Sežani 56, 6210 SEŽA-
NA, vložek: 18.908,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 29. 10. 1992; FUNA JANKO, Selo
4, 6222 ŠTANJEL, vložek: 12.371,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 29. 10. 1992; FUR-
LAN JERICA, Mihaele Škapinove 1, 6210
SEŽANA, vložek: 14.970,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 29. 10. 1992; GODINA ALJO-
ŠA, Ivana Turšiča 1, 6210 SEŽANA, vložek:
13.025,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 10.
1992; GOMBAČ SREČKO, I. Tankovske
brig. 2, 6210 SEŽANA, vložek: 10.061,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 10. 1992; GR-
ŽELJ ZLATKO, Volče 21, 6256 KOŠANA,
vložek: 17.085,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 29. 10. 1992; GRAHOR ZDRAVKO,
Vrhovlje 26, 6221 DUTOVLJE, vložek:
13.715,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 10.
1992; GRMEK DARKO, Partizanska 68,
6210 SEŽANA, vložek: 14.182,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 29. 10. 1992; GUŠTIN
DANILO, Ulica talcev 10, 6210 SEŽANA,
vložek: 15.025,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 29. 10. 1992; HODŽIČ RIFET, C. na
Lenivec 14, 6210 SEŽANA, vložek:
9.117,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 10.
1992; HREŠČAK VIŽIN IVANA, Hruševje
15, 6225 HRUŠEVJE, vložek: 20.016,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 10. 1992; JA-
KOMIN DRAGO, Štanjel 133A, 6222 ŠTA-
NJEL, vložek: 9.627,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 29. 10. 1992; JAKOMIN DUŠAN,
Štanjel 133A, 6222 ŠTANJEL, vložek:
10.097,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 10.
1992; JERONČIČ IRENA, Gradnikova 2,
6210 SEŽANA, vložek: 15.549,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 29. 10. 1992; JOGAN
DUŠAN, Utovlje 9, 6210 SEŽANA, vložek:
13.598,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 10.
1992; JUREN PIRJEVEC VILMA, Orlek 23,
6210 SEŽANA, vložek: 12.974,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 29. 10. 1992; JURIŠE-
VIČ IGOR, Gradišče 3, 6243 OBROV, vlo-
žek: 11.961,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 10. 1992; KAČIČ DAMJAN, Trg 28.
avgusta 5, 6210 SEŽANA, vložek:
12.376,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 10.
1992; KERŽE DUŠAN, Via G. Segatini No.
7, TRST, TRST, ITALIJA, vložek: 40.738,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 10. 1992; KO-
BAL BOJANA, Štorje 6, 6210 SEŽANA, vlo-
žek: 11.283,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 10. 1992; KOCJAN FRANKO, Žirje 13,
6210 SEŽANA, vložek: 10.386,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 29. 10. 1992; KOCJAN
MARICA, Šmarje 14, 6210 SEŽANA, vlo-

žek: 12.683,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 10. 1992; KOMPARE BORIS, Benči-
čeva 9, 6210 SEŽANA, vložek: 45.830,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 10. 1992; KO-
VAČIČ BOJAN, Škoflje 15, 6217 VREMSKI
BRITOF, vložek: 8.469,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 29. 10. 1992; KRT KRISTINA, C.
na Lenivec 20, 6210 SEŽANA, vložek:
12.805,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 10.
1992; MAHNIČ BORIS, Plešivica 1/B,
6210 0SEŽANA, vložek: 18.822,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 29. 10. 1992; MAHNIČ
NIKA, Jožeta Pahorja 2, 6210 SEŽANA,
vložek: 10.676,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 29. 10. 1992; MALALAN MIROSLAV,
Šmarje 11, 6210 SEŽANA, vložek:
12.123,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 10.
1992; MARINAC KATJA, C. na Bršljanovec
13, 6210 SEŽANA, vložek: 16.643,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 29. 10. 1992; MAR-
KOVIČ BORIS, Povir 60, 6210 SEŽANA,
vložek: 11.508,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 29. 10. 1992; MATELIČ BOJAN, Du-
tovlje 4OF, 6221 DUTOVLJE, vložek:
18.677,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 10.
1992; MEŠIČEK JOŽE, Partizanska c. 21,
6210 SEŽANA, vložek: 10.848,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 29. 10. 1992; MIHELČIČ
ŽARKO, Kosovelova 4, 6210 SEŽANA, vlo-
žek: 16.014,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 10. 1992; MIHELČIČ ANDREJA, Ko-
sovelova 4, 6210 SEŽANA, vložek:
13.748,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 10.
1992; MIKLAVEC NADJA, Dane 3, 6210
SEŽANA, vložek: 13.748,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 29. 10. 1992; MIKLAVEC RA-
DIVOJ, Ivana Rozmana 1, 6210 SEŽANA,
vložek: 15.460,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 29. 10. 1992; MIKLAVEC STOJAN,
Dane 5, 6210 SEŽANA, vložek: 13.673,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 10. 1992;
MLAKAR KSENIJA, Ivana Turšiča 1, 6210
SEŽANA, vložek: 8.099,00 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 29. 10. 1992; MODERC DAR-
KO, Lokev 6A, 6215 DIVAČA, vložek:
14.391,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 10.
1992; MORELJ MARJAN, Buje 16, 6256
KOŠANA, vložek: 12.092,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 29. 10. 1992; OREL SLAV-
KO, Dutovlje 1/f, 6221 DUTOVLJE, vlo-
žek: 9.771,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 10. 1992; PECA NADJA, Dol. Ležeče
25, 6215 DIVAČA, vložek: 13.612,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 29. 10. 1992; PEGAN
KATJA, Senožeče 64, 6224 SENOŽEČE,
vložek: 11.978,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 29. 10. 1992; PEGAN TJAŠA, Seno-
žeče 77, 6224 SENOŽEČE, vložek:
10.820,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 10.
1992; PERIC VOJKO, C. na Lenivec 20,
6210 SEŽANA, vložek: 8.939,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 29. 10. 1992; PETELIN
STANISLAVA, C. na Lenivec 18, 6210 SE-
ŽANA, vložek: 20.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 29. 10. 1992; PIRJEVEC SLAV-
KO, Dane 27/7, 6210 SEŽANA, vložek:
11.653,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 10.
1992; POPOVIČ BOŽO, C. na Lenivec 24,
6210 SEŽANA, vložek: 11.948,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 29. 10. 1992; PRELC JA-
DRAN, Famlje 16/A, 6217 VREMSKI BRI-
TOF, vložek: 13.963,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 29. 10. 1992; PRELC LJUBO, Fam-
lje 3, 6217 VREMSKI BRITOF, vložek:
9.128,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 10.
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1992; RADIŠIĆ BOJAN, Skopo 24, 6221
DUTOVLJE, vložek: 14.522,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 29. 10. 1992; REBEC IVA,
Pot k Studencu 3, 6257 PIVKA, vložek:
35.389,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 10.
1992; RENČELJ MIRO, Povir 29, 6210
SEŽANA, vložek: 10.097,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 29. 10. 1992; RUPNIK DAM-
JAN, Povir 46, 6210 SEŽANA, vložek:
12.092,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 10.
1992; SANABOR SLAVOLJUB, I. Tankov-
ske brig. 6, 6210 SEŽANA, vložek:
18.644,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 10.
1992; SANABOR NIVES, I. Tankovske brig.
6, 6210 SEŽANA, vložek: 16.353,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 29. 10. 1992; SARA-
ŽIN IRENA, Štjak 33, 6222 ŠTANJEL, vlo-
žek: 9.621,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 10. 1992; SEMOLIČ AVRELIJ, Bazovi-
ška 7a, 6210 SEŽANA, vložek: 14.761,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 10. 1992; SI-
TAR DRAGO, Godnje 15, 6210 SEŽANA,
vložek: 11.074,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 29. 10. 1992; STARC DARJA, Dolin-
ska 1, 6240 KOZINA, vložek: 10.676,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 10. 1992; SU-
HADOLNIK MIRKA, Gor. Vreme 15, 6217
VREMSKI BRITOF, vložek: 12.991,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 29. 10. 1992; SVET-
LIČ MARINA, Dutovlje 19, 6221 DUTOV-
LJE, vložek: 8.650,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 29. 10. 1992; ŠABIČ FIKRETA, Voj-
kova 1, 6210 SEŽANA, vložek: 7.553,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 10. 1992;
ŠKAPIN ALENKA, Rodik 13A, 6240 KOZI-
NA, vložek: 13.673,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 29. 10. 1992; ŠKRLJ SONJA, Vrho-
vlje 17, 6221 DUTOVLJE, vložek:
12.557,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 10.
1992; ŠONC IDA, Dane 82, 6210 SEŽA-
NA, vložek: 21.753,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 29. 10. 1992; ŠONC JOŽE, Dane
82, 6210 SEŽANA, vložek: 38.715,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 29. 10. 1992; ŠUBER
VESNA, Stara pot 10, 6210 SEŽANA, vlo-
žek: 10.531,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 10. 1992; ŠVARA ŽIVKO, Gabrovica
50, 6210 SEŽANA, vložek: 15.265,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 29. 10. 1992; TAV-
ČAR ZDENKA, Kreplje 2, 6221 DUTOV-
LJE, vložek: 14.294,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 29. 10. 1992; ŠVARA EMIL, Gabro-
vica 2/A, 6223 KOMEN, vložek:
15.886,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 10.
1992; TREBEC BORIS, Brkinčeva 26,
6210 SEŽANA, vložek: 10.704,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 29. 10. 1992; TROBEC
CVETKA, Nika Šturma 2, 6210 SEŽANA,
vložek: 11.689,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 29. 10. 1992; TURK DAMJAN, Dole-
nje 6, 6222 ŠTANJEL, vložek: 15.438,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 10. 1992; VE-
LJAK UKMAR SLAVICA, Brkinčeva 16,
6210 SEŽANA, vložek: 17.555,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 29. 10. 1992; VITEZ
FRANC, Povir 38, 6210 SEŽANA, vložek:
14.998,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 10.
1992; VITEZ MARIJA, Vrhovlje 21, 6221
DUTOVLJE, vložek: 13.459,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 29. 10. 1992; VITEZ SLAV-
KO, Plešivica 1, 6210 SEŽANA, vložek:
10.784,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 10.
1992; VOLK FRANC, Buje 10, 6256 KO-
ŠANA, vložek: 13.250,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 29. 10. 1992; VRABEC SONJA,

Dutovlje 117/A, 6221 DUTOVLJE, vložek:
9.145,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 10.
1992; ZIRNSTEIN PETER, Kolodvorska
228B, 6257 PIVKA, vložek: 14.667,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 29. 10. 1992; ŽER-
JAL DUŠAN, Pliskovica 92, 6221 DUTOV-
LJE, vložek: 12.248,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 29. 10. 1992; ŽIBERNA ETBIN, Pa-
rtizanska c. 68, 6210 SEŽANA, vložek:
35.238,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 10.
1992; ŽORŽ NEVA, Brje pri Komnu 36,
6223 KOMEN, vložek: 11.110,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 29. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15354
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00758 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/03721/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PIJON, trgovina, uvoz in izvoz,
d.o.o., Pivška 1 a, Postojna

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pivška 1 a, 6230 POSTOJNA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAGUNIČ DRAGO, Pivška

1 a, 6230 POSTOJNA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15358
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00759 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/03727/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GRUTIT, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve, d.o.o., Senože-
če

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Senožeče 82, 6224 SENOŽE-
ČE

Osnovni kapital: 180.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRIMOSKI MARKO, Seno-

žeče 82, 6224 SENOŽEČE, vložek:
180.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15362
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00760 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/03730/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FAN TRADING import - export
d.o.o. Koper trgovina, posredovanje in
marketing

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pristaniška 14, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 681.070,00 Sit
Ustanovitelji: FAN FIN S.R.L., V.Cussig-

nacco 80, PRADA PRADAMANO, ITALIJA,
vložek: 681.070,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 30. 10. 1992.

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

Sr-15366
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00761 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/03734/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TRIPLET, Trgovina na debelo
in drobno d.o.o. Šmarje 56, SEŽANA

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmarje 56, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: FIORELLI MIRJAM, Šmar-

je 56, 6210 SEŽANA, vložek: 90.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 10. 1992; LA-
ZZARI FULVIO, Via S. Nicolo 2 Trst, ITALI
ITALIA, vložek: 10.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 20. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-15370
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00762 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/03740/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: INTERSAFE trgovina, storitve
d.o.o. Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Liminjanska 85, 6320 POR-
TOROŽ

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLEMENČIČ GORAN, Vil-

fanova 21, 6320 PORTOROŽ, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 2. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15374
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00763 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/03745/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: 2 B, trgovina, gostinstvo, d.o.o.,
Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jurčičeva 3, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOŽIČ TOMAŽ, Kozloviče-

va 5, 6000 KOPER, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 11. 1992.

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

Sr-15378
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00764 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/03746/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BOSSY d.o.o., trgovina, impo-
rt-export, Piran, Gregorčičeva 32

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gregorčičeva 32, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KURTIĆ DJUZIDA, Trubar-

jeva 3, 6330 PIRAN, vložek: 90.000,00

Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 11. 1992; KE-
ŠNER ALBIN, Ul. svobode 9, 6330 PIRAN,
vložek: 5.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 5. 1993; KURTIĆ DJUMIŠ, Trubarjeva
3, 6330 PIRAN, vložek: 5.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 28. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15382
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00765 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/03747/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5712122
Firma: PELIKAN TOURS & RENT d.o.o.,

podjetje za turizem in trgovino Portorož,
Obala 109

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Obala 109, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZIEGLER DIETER, K.-Mat-

hec Str.9a Unterhaching, NEMČI NEMČI-
JA, vložek: 34.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 11. 12. 1992; HALLERBERG ULRI-
CH, Birkhahnweg 9 Thalham, NEMČI NE-
MČIJA, vložek: 34.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 11. 12. 1992; SORG KURT, De-
nninger str.194 Munchen, NEMČI NEMČI-
JA, vložek: 29.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 11. 12. 1992; SCHWARZBAUER
MARGARETA, Dragonja 12, 6333 SEČOV-
LJE, vložek: 3.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 11. 12. 1992.

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

Sr-15386
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00766 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/03748/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5354145
Firma: SELENIA, proizvodnja, expo-

rt-import in storitve, d.o.o., Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Pristaniška ulica 8, 6000 KO-

PER
Osnovni kapital: 115.654,00 Sit

Ustanovitelji: PESSOTTO SERGIO, Via
Comol 29 Brugnera PN, ITALI ITALIA, vlo-
žek: 38.166,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
16. 12. 1992; PASQUALI OTELLO, Via de-
lla Rose 2, Gaiarine, ITALI ITALIA, vložek:
38.166,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 12.
1992; DELL’AGNESE ANTONIO, V.de la
Comina 9 Pordenone, ITALI ITALIA, vložek:
39.322,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 12.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15390
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00767 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/03759/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ANTAR - Trgovina in storitve,
d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul.II. Prekomorske brigade 60,
6000 KOPER

Osnovni kapital: 102.412,00 Sit
Ustanovitelji: TRBOVC DRAGO, Ul.II.

Prekomorske brigade 60, 6000 KOPER,
vložek: 51.206,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 30. 9. 1992; SPADETTO ERICO, Via
Montegrappa 6, VINDO VINDOR (TV), ITA-
LIJA, vložek: 51.206,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 30. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15394
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00768 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/03764/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DUNDO, podjetje za kultur-
no-umetniško dejavnost, d.o.o., Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lucija, Liminjanska 91/6,
6320 PORTOROŽ

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: DRANCOLLI HAMDI, Deku-

mana 6, POREČ POREČ, HRVATSKA, vlo-
žek: 99.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
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10. 12. 1992; IBRAHIMI FATMIR, Vevška
cesta 046, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 12.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15398
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00769 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/03768/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BLUE POINT - trgovina, pred-
stavništva in storitve - d.o.o. - Plavje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Plavje 67 a, 6281 ŠKOFIJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽUPANJEVAC-LETIG LJI-

LJANA, Plavje 67 a, 6281 ŠKOFIJE, vlo-
žek: 60.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
8. 12. 1992; LETIG IGOR, Plavje 67 a,
6281 ŠKOFIJE, vložek: 40.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 8. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15402
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00770 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/03771/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5735602
Firma: SOLAR d.o.o. Trgovina in stori-

tve Štorje 82, SEŽANA
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Štorje 82, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZALAR ANTON, Štorje 82,

6210 SEŽANA, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 8. 4. 1992.

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

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

Sr-15406
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00771 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/03772/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MATS - Grafično in trgovsko
podjetje, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kolarska 28, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLEPAČ NEVENKA, Kolar-

ska 28, 6000 KOPER, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 9. 1992.

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

Sr-15410
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00772 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/03773/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TONIBEL, podjetje za trgovino,
gostinstvo in prevoze d.o.o., Koper, To-
mažiči 6, Sv. Anton

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tomažiči 6, Sv. Anton, 6000
KOPER

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠUBELJ ANTON, Beričevo

23/c, 1262 DOL PRI LJUBLJANI, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 10. 1992.

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

Sr-15414
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00773 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/03779/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ARS - proizvodno in trgovsko
podjetje d.o.o. Sežana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bazoviška 7/a, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VRHOVEC PETER, Nika

Šturma 6, 6210 SEŽANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15417
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00774 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/03787/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5721113
Firma: DANPORT, trgovina, finančne,

turistične in komericialne storitve, pro-
izvodnja avtomobilskih delov, d.o.o. Ko-
per

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vojkovo nabrežje 38, 6000
KOPER

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: GAIANI ADRIANO, V. Me-

daglie d’oro 57 Belluno, ITALI ITALIA, vlo-
žek: 25.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
2. 7. 1992; ROSSI LUIGI, V.Feltre 2 Bellu-
no, ITALIA, vložek: 25.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 26. 1. 1993; SOGNE FRA-
NCO, V. de Amicis 58 Belluno, ITALI ITA-
LIA, vložek: 25.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 26. 1. 1993; ZASIO ALESSANDRO,
V.Feltre 25 Belluno, ITALIA, vložek:
25.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 1.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15420
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00775 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/03788/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5724473
Firma: FELIX, podjetje za trgovino, im-

port-export, d.o.o. Piran, Župančičeva 22
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
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Sedež: Župančičeva 22, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: VOGRIN SREČKO, Zupan-

čičeva 22, 6330 PIRAN, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
27. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15423
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00776 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/03792/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5753503
Firma: SATEX, trgovina, turizem, go-

stinstvo, export-import, Portorož, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Obala 128, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLEČINA DARIO, Majce-

nov put 24 Zagreb, HRVAT HRVATSKA, vlo-
žek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 9. 1992.

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

Sr-15426
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00777 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/03795/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ALAN & SIMON podjetje za go-
stinske storitve in trgovino, d.o.o. Šmarje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmarje 206, 6274 ŠMARJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKERGAT SIMON, Kubed

5, 6272 GRAČIŠČE, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 3. 1994; STRA-
NŠČAK ALAN, Šmarje 206, 6247 ŠMAR-
JE, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 1. 3. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15430
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00778 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/03798/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RAPIDA - hitra pošta d.o.o. Ko-
per

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vojkovo nabrežje 30, 6000
KOPER

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MOLIGNONI GIORGIO, Via

Pagliericci 93/1 Trst, ITALI ITALIA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 1.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15434
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00779 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/03799/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5763274
Firma: EXCELLENT SERVICES Podjet-

je za trgovino in storitve Piran d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Grudnova 11, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAJCEN MARIJA, Grudno-

va 11, 6330 PIRAN, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15438
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00780 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/03804/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

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

Firma: ZORAN podjetje za storitve in
trgovina, d.o.o. Postojnska 24, Pivka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Postojnska 24, 6257 PIVKA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČELIGOJ ZORAN, Postoj-

nska 24, 6257 PIVKA, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 10. 1992.

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

Sr-15442
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00781 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/03813/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ANISA Trgovina, zastopstvo in
turizem, d.o.o., Sežana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Partizanska 79, 6210 SEŽA-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BORJANČIČ ANDREJ,

Ul.M. Škapinove 1, 6210 SEŽANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 3. 1993.

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

Sr-15446
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00782 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/03817/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5726905
Firma: SVM IMPORT-EXPORT, trgovi-

na, proizvodnja in posredništvo, d.o.o.,
Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pristaniška 14, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 113.790,00 Sit
Ustanovitelji: SVARA NEREO, V. Com-

merciale 47/01, TRST, ITALIJA, vložek:
58.033,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 10.
1992; VASCON LUCIA, S.alla Mad.di Gret-
ta 21, TRST, ITALIJA, vložek: 55.757,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 10. 1992.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15449
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00783 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/03820/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TRGOVIT, trgovina, storitve, ex-
port-import, d.o.o. Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lucija, Obala 105, 6320 POR-
TOROŽ

Osnovni kapital: 186.400,00 Sit
Ustanovitelji: GUSTINČIČ BORISLAV,

Lucan 34.b, 6320 PORTOROŽ, vložek:
176.400,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 12. 1992; GUSTINČIČ MARIJA, Lucan
34.b, 6320 PORTOROŽ, vložek:
10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 12.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15452
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00784 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/03823/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: COMEX - TOUR d.o.o. Porto-
rož, turizem in trgovina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Božidarja Jakca 17, 6320 PO-
RTOROŽ

Osnovni kapital: 118.956,00 Sit
Ustanovitelji: ZUGAN MLADEN, Vinog-

radska 1, UMAG, UMAG, HRVATSKA, vlo-
žek: 118.956,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15476
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00794 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03824/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PRELOŽE, proizvodnja in trgo-
vina z živili, uvoz, izvoz, d.o.o., Prelože
16, Prem

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prelože 16, 6255 PREM
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČIČ SLAVKO, Prelo-

že 16, 6255 PREM, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 9. 1992.

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

Sr-15479
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00795 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03826/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5744083
Firma: MOJZEŠ, proizvodnja, trgovi-

na in storitve, d.o.o., Levstikova 2, Piran
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Levstikova 2, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 130.000,00 Sit
Ustanovitelji: MOJZEŠ JOSIP, Levstiko-

va 2, 6330 PIRAN, vložek: 130.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 23. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15483
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00796 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03828/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PLATANA, trgovsko izvozno
uvozno živilsko podjetje d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kidričeva 8, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠUKRI ABDULAI, Kidriče-

va 8, 6000 KOPER, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15487
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00797 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03830/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5744504
Firma: J & A d.o.o. servis za plovila in

audio tehniko ter trgovina Izola
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Oktobrske revolucije 31 a,

6310 IZOLA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽNIDARČIČ TOM, Oktobr-

ske revolucije 31 a, 6310 IZOLA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15490
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00798 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03831/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: IMMOBILIARE ALPE-ADRIA, po-
sredovanje, trgovina, turizem, finančne
in komercialne storitve, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ferrarska 14, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: GAGLIARDI MAURIZIO, Via

Santa Barbara 96, SAGRA SAGRADO, ITA-
LIA, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 10. 7. 1992; GAGLIARDI FURIO, Via
4. Novembre 34, CELIB CELIBE, ITALIA,
vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 10. 7. 1992.

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

Sr-15493
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00799 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03833/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BRIONI, Podjetje za cestni pre-
voz in trgovino, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vojkovo nabrežje 29 A, 6000
KOPER

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRIONI PULA društ.pod-

uzeće za javni cestov.prijevoz putnika i robe
u zemlji i inozemstvu, 43. ist.divizije bb, 43.
ist. divizije, PULA, HRVATSKA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 9. 1992.

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

Sr-15496
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00800 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03835/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MARINO DE BERNARDI, trgovi-
na, turizem, gostinstvo, komercialne in
finančne storitve, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pristaniška 14, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DEBERNARDI MARINO,

Via Buie 7, TRST, TRST, ITALIA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 12.
1992.

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

Sr-15500
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00801 z dne 3. 3.

2000 pod št. vložka 1/03838/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LENA - svetovanje, izobraževa-
nje in storitve za kulturo življenja, d.o.o.
Il. Bistrica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hrib svobode 1, 6250 ILIR-
SKA BISTRICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: NATLAČEN PENKO MET-

KA, Polje cesta VI/6, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 3.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
8. 4. 1992; PENKO ŠAJN MAGDALENA,
Hrib svobode 1, 6250 ILIRSKA BISTRICA,
vložek: 5.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
8. 4. 1992.

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

Sr-15504
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00802 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03841/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EUROFOOD CORPORATION, tr-
govina, komercialne in finančne storit-
ve, turizem, franchising, d.o.o. Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ukmarjeva 16, 6320 PORTO-
ROŽ

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ANGELINI ENZO, Via Bia-

soletto 53, TRST, ITALIA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 10.
1992; POVŠNAR MIRKO, Lokev 112,
6215 DIVAČA, vložek: 50.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 9. 10. 1992.

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

Sr-15508
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00803 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03859/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MC COMMERCE d.o.o. Porto-
rož Trgovina, marketing in zastopstva

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Belokriška 40, 6320 PORTO-
ROŽ

Osnovni kapital: 109.978,00 Sit
Ustanovitelji: DABIĆ BRANKO, Suvaro-

va 33, VINKO VINKOVCI, HRVATSKA, vlo-
žek: 36.660,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 12. 1992; KOVACS LAJOS, Mezo U.I.
2, DABAS DABAS, MADŽARSKA, vložek:
73.318,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15512
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00804 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/01612/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MIK, podjetje za turizem in ma-
rketing, p.o., Piran, Ul. svobode 12

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Ul. svobode 12, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MODIC RUPNIK MATJAŽ,

Glavarjeva 47, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ostalo, vstop: 20. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15516
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00805 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/01885/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MAR-ING, podjetje za inženiri-
ng, projektiranje in consoulting, p.o., Pi-
ran, Mazzinijeva 1

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Mazzinijeva 1, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAVRIČ VITOMIR, Mazzi-

nijeva 1, 6330 PIRAN, vložek: 2.000,00
Sit, ostalo, vstop: 4. 12. 1989.

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

Sr-15520
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00806 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/02371/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: REA ELECTRONIC, proizvodno
in trgovsko podjetje, export-import, p.o.,
Izola

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Kažipotna 3, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 302.000,00 Sit
Ustanovitelji: IVANČEVIĆ PREDRAG,

Mije Markovića 52, OTOČA OTOČAC, HR-
VAŠKA, vložek: 302.000,00 Sit, ostalo, vs-
top: 22. 2. 1990.

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

Sr-15530
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00809 z dne 8. 3.
2000 pod št. vložka 1/01709/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5442249
Firma: MILAN, podjetje za ladjedelni-

štvo, trgovino in zastopanje, d.o.o., De-
kani

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dekani b.št., 6271 DEKANI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KALAUZ MILAN, Raven 24

d, 6333 SEČOVLJE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 16. 6. 1990.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 07.12.1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je regist-
rsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur.list RS, št. 54/99)
izdalo sklep o izbrisu gospodarske družbe
iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sk-
lep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-15546
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00814 z dne 7. 3.
2000 pod št. vložka 1/03870/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ASCONI, trgovina, import-expo-
rt d.o.o., Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kajuhova 23, Lucija, 6320 PO-
RTOROŽ

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SKOPLJAK ASMIR, Thaba-

nska 8, VISOKO, BIH, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15550
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00815 z dne 7. 3.
2000 pod št. vložka 1/03874/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5731879
Firma: EURO EST - Gradbeništvo in

trgovina, d.o.o. Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Šmarska cesta 4, 6000 KO-

PER
Osnovni kapital: 136.842,00 Sit
Ustanovitelji: PEROŠA DENIS, San Mic-

hele 13, TRST, ITALIA, vložek: 68.421,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 12. 1992;
MAHMUTOVIČ HASAN, Cankarjeva 9,
6000 KOPER, vložek: 34.210,50 Sit, ne
odgovarja, vstop: 11. 12. 1992; YOUSSEF
ABDUL HAMID, Beblerjeva 9, 6000 KO-
PER, vložek: 34.210,50 Sit, ne odgovarja,
vstop: 14. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15554
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00816 z dne 7. 3.
2000 pod št. vložka 1/03892/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DARKO, trgovina, komercialne
in finančne storitve, turizem, franchisi-
ng, d.o.o. Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Senčna pot 18, 6320 PORTO-
ROŽ

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PARMIGIANI PIETRO, Via

P. Muselli 2, SARMATO, ITALIA, vložek:
70.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 12.
1992; BOŽIČ DARKO, Senčna pot 18,
6320 PORTOROŽ, vložek: 30.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 19. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15558
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00817 z dne 7. 3.
2000 pod št. vložka 1/03895/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5743303
Firma: NAKIT Podjetje za trgovino, go-

stinstvo in storitve d.o.o. Portorož
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Obala 55, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MERDITA ĐEK, Liminjan-

ska 4, 6320 PORTOROŽ, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 1.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15561
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00818 z dne 7. 3.
2000 pod št. vložka 1/03901/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BISTRICA d.o.o. Podjetje za tr-
govino in storitve, Ilirska Bistrica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bazoviška 29, 6250 ILIRSKA
BISTRICA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PERKAN NEDA, Bazoviška

29, 6250 ILIRSKA BISTRICA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 2. 1993.

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

Sr-15565
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00819 z dne 7. 3.
2000 pod št. vložka 1/03902/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5761778
Firma: VENUS d.o.o. - storitve, trgovi-

na, uvoz in izvoz Pivka
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kolodvorska c. 14b, 6257 PI-

VKA
Osnovni kapital: 210.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRANJIĆ ROBERTA, Ko-

lodvorska c. 14b, 6257 PIVKA, vložek:
210.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
30. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15569
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00820 z dne 7. 3.
2000 pod št. vložka 1/03903/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: WINDEN svetovanje, projekti-
ranje, razvoj d.o.o. Orehek 32-a, Prest-
ranek

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Orehek 32-a, 6258 PRESTRA-
NEK

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAKUC IGOR, Na jami 9,

1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15572
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00821 z dne 7. 3.

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

Firma: BARBARA, trgovina, finančne
in komercialne storitve, turizem, d.o.o.,
Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ferrarska 14, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 117.492,00 Sit
Ustanovitelji: CERRI ERMANA, V.del Pa-

rtigiano 23, TREVIGLIO, ITALIA, vložek:
82.244,50 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 12.
1992; BEDOLINI STEFANIA, V. del Partigi-
ano 23, TREVIGLIO, ITALIA, vložek:
35.247,50 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 12.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15575
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00822 z dne 7. 3.
2000 pod št. vložka 1/03908/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LJUBEX turizem, trgovina,
kmetijstvo in storitve d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: C. marežganskega upora 15,
6000 KOPER

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: HLEDE LJUBO, Prešernov

trg 6, 6000 KOPER, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15578
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00823 z dne 7. 3.
2000 pod št. vložka 1/03909/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ROTEX, Trgovsko, proizvodno
in storitveno podjetje, d.o.o., Kozina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rodik 99, 6240 KOZINA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit

Ustanovitelji: POŽAR VIDA, Rodik 99,
6240 KOZINA, vložek: 100.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 27. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15581
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00824 z dne 7. 3.
2000 pod št. vložka 1/03921/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5751276
Firma: NAUTIKA CVERLE, trgovina, tu-

rizem, servisne storitve, d.o.o. Izola
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Trg 22. julija 2, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: CVERLE MIRKO, Baredi

36, 6310 IZOLA, vložek: 100.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 8. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15585
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00825 z dne 8. 3.
2000 pod št. vložka 1/03930/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EUROSET d.o.o. Trgovina na
debelo in drobno, usluge in storitve Križ
248 SEŽANA

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Križ 248, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽIBERNA MAGDA, Križ

248, 6210 SEŽANA, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 12. 1992; ŽI-
BERNA VALTER, Križ 248, 6210 SEŽANA,
vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 22. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15589
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00826 z dne 8. 3.
2000 pod št. vložka 1/03933/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VECTRA trgovina d.o.o. Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Marušičeva 5, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: DEL MISTRO CESARE,

V.Filzi 8, TRST, TRST, ITALIA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 11.
1992; MOHORCIC LIVIO, Via A. Grandi 3,
TRST, ITALIA, vložek: 45.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 14. 11. 1992; KORUZA
HENRIK, Kolomban 53, 6280 ANKARAN,
vložek: 5.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15593
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00827 z dne 8. 3.
2000 pod št. vložka 1/03936/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KUNA, trgovina in storitve,
d.o.o., Sežana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Partizanska cesta 29, 6210
SEŽANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLANČAR MIROSLAV, Križ

268, 6210 SEŽANA, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15597
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00828 z dne 8. 3.
2000 pod št. vložka 1/03938/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

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

Firma: INGO, inženiring in projektira-
nje, d.o.o. Plavje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Plavje 55, 6281 ŠKOFIJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: REBEC DRAGO, Jožeta

Pahorja 2, 6210 SEŽANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 11.
1990; REBEC JADRAN, Plavje 55, 6281
ŠKOFIJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 5. 11. 1990.

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

Sr-15601
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00829 z dne 8. 3.
2000 pod št. vložka 1/03941/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TAFERPRODUCT d.o.o. Trgov-
sko, proizvodno in storitveno podjetje
Kreplje 34 DUTOVLJE

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kreplje 34, 6221 DUTOVLJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: TAVČAR EMIL, Kreplje 34,

6221 DUTOVLJE, vložek: 100.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 12. 12. 1992.

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

Sr-15605
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00830 z dne 8. 3.
2000 pod št. vložka 1/03942/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EUROPASERVIS izvoz - uvoz
d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ob Luki b.b., 6000 KOPER
Osnovni kapital: 248.276,00 Sit
Ustanovitelji: MILOK LUCIANO, Razgled

18, 6330 PIRAN, vložek: 124.138,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 2. 1993; EHRLI-
CH GREGORIO, Via Alpi Giulie 2, TARVI-
SIO, ITALIA, vložek: 124.138,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15609
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00831 z dne 8. 3.
2000 pod št. vložka 1/03944/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MULTIMEDIA Podjetje za trgo-
vino in storitve d.o.o. Piran

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Matteotijeva 2, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 105.685,00 Sit
Ustanovitelji: JANKOVSKI JANE, Dekani

262, 6271 DEKANI, vložek: 30.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 25. 3. 1993; ŠALJIN-
SKI SVETLANA, Ul. Pajak 20, SKOPJE, MA-
KEDONIJA, vložek: 75.685,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 25. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15613
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00832 z dne 8. 3.
2000 pod št. vložka 1/03950/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5736820
Firma: OPTIMIZEM FASHION, proizvo-

dnja in trgovina, d.o.o., Volaričeva 5, Po-
stojna

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Volaričeva 5, 6230 POSTOJ-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: OPTIMIZEM HOLDING

BORZNO POSREDOVANJE, EKONOM-
SKO svetovanje trgovina in razvoj, d.d., Vo-
laričeva 5, 6230 POSTOJNA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
1. 10. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
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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-15617
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00833 z dne 8. 3.
2000 pod št. vložka 1/03952/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5736838
Firma: AVKA, trgovina in zastopanje

d.o.o., Volaričeva 5 Postojna
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Volaričeva 5, 6230 POSTOJ-

NA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: OPTIMIZEM D.O.O. POS-

TOJNA, Volaričeva 5, 6230 POSTOJNA,
vložek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 15. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15621
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00834 z dne 8. 3.
2000 pod št. vložka 1/03953/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5736854
Firma: AGLA ART, umetnost in trgovi-

na, d.o.o., Malo Ubeljsko, Hruševje
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Malo Ubeljsko 21, 6225 HRU-

ŠEVJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: OPTIMIZEM HOLDING bo-

rzno posredovanje, ekonomsko svetovanje,
trgovina in razvoj, d.d., Volaričeva 5, 6230
POSTOJNA, vložek: 100.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 1. 10. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15625
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00835 z dne 8. 3.

2000 pod št. vložka 1/03954/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: COFFE TRADE CORPORATION,
export - import, zastopanja, d.o.o. KO-
PER

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vojkovo nabrežje 30 A, 6000
KOPER

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: GANDINI CLAUDIO, Via Be-

rgognone 5, MILANO, ITALIA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 11. 1992.

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

Sr-15629
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00836 z dne 8. 3.
2000 pod št. vložka 1/03959/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: S.A.D. GROUP, trgovina, finan-
čne in komercialne storitve, turizem,
d.o.o. Sežana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tomšičeva 2, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: CARRESE GIUSEPPE, St-

rada Solaro 137/B, SAN REMO, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 10.
1993; ARIAUDI GIORGIO, Lung. Imperatri-
ce 130, SAN REMO, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 10. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15633
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00837 z dne 8. 3.
2000 pod št. vložka 1/03969/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ORITA SL. Podjetje za trgovi-
no, inženiring, svetovanje in servisiranje
d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kurirska b.št., 6000 KOPER
Osnovni kapital: 615.455,00 Sit
Ustanovitelji: PIŽENT JANEZ, Ul. OF 16,

6310 IZOLA, vložek: 184.485,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 30. 10. 1992; SUMIČ
TOMISLAV, Čokova 3, 6320 PORTOROŽ,
vložek: 62.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 30. 10. 1992; MULLER ANDREW PHI-
LIP, Poststrasse 22 ZUG, ŠVICA, vložek:
184.485,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
30. 10. 1992; KARONOWSCHEK JOHAN,
Pluddemanngasse 50, GRAZ, AVSTRIJA,
vložek: 184.485,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 30. 10. 1992.

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

Sr-15637
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00838 z dne 8. 3.
2000 pod št. vložka 1/03979/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5761760
Firma: JEN-TRADE d.o.o. - predelava,

trgovina uvoz in izvoz, Pivka
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kolodvorska c. 23a, 6257 PIV-

KA
Osnovni kapital: 215.000,00 Sit
Ustanovitelji: JENČEK PETER, Kolodvo-

rska c. 23 a, 6275 PIVKA, vložek:
215.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 3.
1993.

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

Sr-15641
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00839 z dne 8. 3.
2000 pod št. vložka 1/03982/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MONDO COMMERCE d.o.o. no-
tranja in zunanja trgovina Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Beblerjeva 2, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SEMENČIČ SVEN, Kumar-

jeva 7, 6000 KOPER, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 1. 1993.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15668
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00852 z dne 9. 3.
2000 pod št. vložka 1/04002/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: F G R, proizvodnja, export-im-
port in storitve, d.o.o., Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pristaniška ul. 8, 6000 KO-
PER

Osnovni kapital: 110.848,40 Sit
Ustanovitelji: DE LUCA GIUSTO, Via Co-

munale di Camino 67, ODERZO (TV), ITA-
LIA, vložek: 55.424,20 Sit, ne odgovarja,
vstop: 3. 3. 1993; BUOSI FRANCESCA,
Via Comunale di Camino 67, ODERZO (TV),
ITALIJA, vložek: 55.424,20 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 3. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15672
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00853 z dne 9. 3.
2000 pod št. vložka 1/04012/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5747473
Firma: PROS - gostinske in turistične

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

odgovornostjo
Sedež: Pristaniška 14, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PROSPERI GIANNI, Via

San Pasquale 115, TRST, ITALIA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
30. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15676
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00854 z dne 9. 3.
2000 pod št. vložka 1/04018/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SNEŽINKA, proizvodnja plasti-
čnih izdelkov in trgovina d.o.o. Hruševje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brezje pod Nanosom 3 a,
6225 HRUŠEVJE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SIMČIČ LORI, Hrenovice

19, 6230 POSTOJNA, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 12. 1992; SI-
MČIČ RAJKO, Brezje pod Nanosom 3,
6225 HRUŠEVJE, vložek: 50.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 16. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15680
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00855 z dne 9. 3.
2000 pod št. vložka 1/04027/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VETRO - oprema za gostinstvo
d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta na Markovec 8, 6000
KOPER

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOLAR FRANCI, Cesta III.

bat. UDV 12, 8233 MIRNA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 3.
1993; LISJAK BOJAN, Cesta na Markovec
8, 6000 KOPER, vložek: 50.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 3. 1993.

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

Sr-15683
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00856 z dne 9. 3.
2000 pod št. vložka 1/04034/00 vpisalo v

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

Firma: COMING - transport, trgovina
in inžiniring d.o.o. Sežana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tomšičeva 2, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČIČ BRUNO, Tomši-

čeva 2, 6210 SEŽANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 3. 1992; KO-
VAČIČ DEAN, Tomšičeva 2, 6210 SEŽA-
NA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 20. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15686
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00857 z dne 9. 3.
2000 pod št. vložka 1/04035/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ETIS, proizvodnja lesnih izdel-
kov, kmetijstvo, trgovina in gostinstvo
d.o.o. Šmihel

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmihel 4, 6257 PIVKA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KALUŽA MARKO, Šmihel

4, 6257 PIVKA, vložek: 100.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 15. 2. 1993.

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

Sr-15689
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00858 z dne 9. 3.
2000 pod št. vložka 1/04043/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5755301
Firma: V & B - proizvodnja strojev in

naprav, d.o.o. Sežana
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Partizanska cesta 82, 6210

SEŽANA
Osnovni kapital: 330.000,00 Sit
Ustanovitelji: VOJSKA VALTER, Lokev

166, 6215 DIVAČA, vložek: 220.000,00
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Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 12. 1992; BU-
ONASSISI DUŠAN, Prekomorskih brigad 5,
6230 POSTOJNA, vložek: 110.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 15. 12. 1992.

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

Sr-15693
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00859 z dne 9. 3.
2000 pod št. vložka 1/04044/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MARIZ, Zavarovalniško posre-
dovanje, zastopanje in svetovanje, d.o.o.
Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pristaniška 14, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 350.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRUNK FRANC, Razgled

30, 6330 PIRAN, vložek: 350.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992.

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

Sr-15697
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00860 z dne 9. 3.
2000 pod št. vložka 1/04045/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PRIMOREC, trgovsko podjetje
na debelo, posredništvo, uvoz, izvoz,
d.o.o., Koseze 8 a, Ilirska Bistrica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Koseze 8 a, 6250 ILIRSKA BI-
STRICA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIVODA SREČKO, Nazo-

rova 1, MATULJI, HRVAŠKA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 7.
1992; VIVODA GORDANA, Jurdani 101,
JURDANI, HRVAŠKA, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15701
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00861 z dne 9. 3.
2000 pod št. vložka 1/04053/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: STUID d.o.o., podjetje za trgo-
vino in servisne storitve, Sv. Anton

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Klanec št. 1, Sv. Anton, 6000
KOPER

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: TURK ALBIN, Klanec 5, Sv.

Anton, 6310 KOPER, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 2. 1993; MAR-
ŠIČ NIDIJA, Cerej 7, Sv. Anton, 6000 KO-
PER, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 23. 2. 1993.

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

Sr-15705
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00862 z dne 10. 3.
2000 pod št. vložka 1/04060/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5746981
Firma: PRISCO, vzreja kuncev in pred-

elava kunčjega mesa, turizem, gostinst-
vo in trgovina d.o.o. Postojna

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 36, 6230 POSTOJNA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAGAGNIN MAURIZIO, Via

Toscanini 11, V.VENETO, ITALIA, vložek:
90.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 3.
1993; VOLIČ EVGEN, Cankarjeva 6 a,
6230 POSTOJNA, vložek: 10.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 3. 3. 1993.

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

Sr-15709
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00863 z dne 10. 3.
2000 pod št. vložka 1/04065/00 vpisalo v

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

Firma: RAZ d.o.o., Proizvodno-trgov-
sko podjetje Koper, Bernetičeva 2

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bernetičeva 2, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAŽMAN ZDRAVKO, To-

mažičev trg 2, 6000 KOPER, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 4.
1992.

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

Sr-15713
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00864 z dne 10. 3.
2000 pod št. vložka 1/04071/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5757908
Firma: PROIZVODNO, STORITVENO

IN TRGOVSKO PODJETJE ROMI d.o.o.
Dol, Črni Kal

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dol 5, 6275 ČRNI KAL
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: RIHTER ROBERT, Hrasto-

vlje 34, 6275 ČRNI KAL, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 4.
1993; FRANCA MIRJANA, Dol 5, 6275
ČRNI KAL, vložek: 50.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 29. 4. 1993.

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

Sr-15717
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00865 z dne 10. 3.
2000 pod št. vložka 1/04082/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: OBRAČUN - računovodske in
finančne storitve, d.o.o. Izola

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Verdijeva 1, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BARUCA ANA, IX. korpusa

5, 6310 IZOLA, vložek: 100.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 14. 2. 1993.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15721
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00866 z dne 10. 3.
2000 pod št. vložka 1/04084/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5756359
Firma: IMPERIAL d.o.o. Podjetje za tr-

govino na domačem in tujem trgu in sto-
ritve Partizanska c. 78, SEŽANA

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Partizanska cesta 78, 6210
SEŽANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MISLEJ DUNJA, I. tankov-

ske brigade 3, 6210 SEŽANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 2.
1993; IMPERIALE FRANCESCO, Via Pet-
ruzzelli 1, FOGGIA, ITALIA, vložek:
99.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 2.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15725
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00867 z dne 10. 3.
2000 pod št. vložka 1/04085/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: STAR GAME - Marketing, trgo-
vina in turizem, d.o.o. Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Obala 105, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 101.190,00 Sit
Ustanovitelji: JEREB MARIO, Glavna 6,

BRTONIGLA, HRVAŠKA, vložek:
101.190,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 3. 1993.

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

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

Sr-15729
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00868 z dne 10. 3.
2000 pod št. vložka 1/04087/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EDILCOM - Podjetje za grad-
beništvo in trgovino, d.o.o. Izola

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cona mestne industrije b.št.,
6310 IZOLA

Osnovni kapital: 250.342,00 Sit
Ustanovitelji: FURIA FELICE, Via A. Pa-

vaesi 5, CAVAION VERONESE, ITALIA, vlo-
žek: 75.103,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 2. 1993; BETTA RENATO, Via Venezia
15, RIVA DEL GARDA, ITALIA, vložek:
75.103,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 2.
1993; GRGIČ BENKO, Za gradom 14,
6000 KOPER, vložek: 50.068,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 19. 2. 1993; RIHTER FU-
LVIO, Vena Pilona 16, 6000 KOPER, vlo-
žek: 50.068,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15733
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00869 z dne 10. 3.
2000 pod št. vložka 1/04089/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AUROTOURS, turistično poto-
valna agencija, d.o.o., Sežana, I. Tanko-
vske brig. 9

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: I. Tankovske brigade 9, 6210
SEŽANA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAUS EGONE, Via Con-

conello 1, TRST, ITALIA, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 3. 1993; KRA-
US EDI, Via dei Salici 2, TRST, ITALIA, vlo-
žek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
31. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15737
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00870 z dne 10. 3.
2000 pod št. vložka 1/04097/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ELYPSA trgovina, turizem, za-
stopanje, proizvodnja in storitve EXPO-
RT-IMPORT d.o.o. Ilirska Bistrica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vrbovo 9, 6250 ILIRSKA BIST-
RICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SELAK TIHOMIR, Trnovska

17, 6250 ILIRSKA BISTRICA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 4.
1992; GRBEC ANDREJA, Vrbovo 9, 6250
ILIRSKA BISTRICA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 10. 4. 1992; ROLIH
MIRAN, Zarečje 4, 6250 ILIRSKA BISTRI-
CA, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 10. 4. 1992.

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

Sr-15741
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00871 z dne 10. 3.
2000 pod št. vložka 1/04101/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ROBERTS TRADE COMPANY
d.o.o., posredovanje in zastopanje Ko-
per

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Oljčna pot 31/c, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 180.000,00 Sit
Ustanovitelji: REBRINA ROBERT, Oljč-

na pot 31/c, 6000 KOPER, vložek:
180.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 4.
1993.

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

Sr-15745
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00872 z dne 10. 3.
2000 pod št. vložka 1/04103/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SANI-SAS d.o.o. instalacijske
storitve Škofije

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zg. Škofije 95/a, 6281 ŠKO-
FIJE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SAS JOŽEF, Zgornje Ško-

fije 95/a, 6281 ŠKOFIJE, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15749
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00873 z dne 10. 3.
2000 pod št. vložka 1/04108/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GREGOR INEX, trgovina, proiz-
vodnja in storitve, d.o.o. Ankaran

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cerej 3, 6280 ANKARAN
Osnovni kapital: 288.749,00 Sit
Ustanovitelji: BOŽIČ MILAN, Cerej 3,

6280 ANKARAN, vložek: 288.749,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 30. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15753
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00874 z dne 10. 3.
2000 pod št. vložka 1/04134/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5761166
Firma: AKNES - Trgovina in marketi-

ng, d.o.o. Portorož
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Sončna pot 38, 6320 PORTO-

ROŽ
Osnovni kapital: 110.787,00 Sit
Ustanovitelji: KLAŠNJA ĐORĐE, Podrav-

ska 36, OSIJEK, HRVAŠKA, vložek:
18.464,50 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 2.

1993; KLAŠNJA SENKA, Podravska 36,
OSIJEK, HRVAŠKA, vložek: 36.929,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 4. 2. 1993; KLAŠNJA
SNEŽANA, Podravska 36, OSIJEK, HRVA-
ŠKA, vložek: 18.464,50 Sit, ne odgovarja,
vstop: 4. 2. 1993; IVANIŠEVIČ VJEKOSLAV,
Sončna pot 38, 6320 PORTOROŽ, vložek:
36.929,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 6.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15757
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00875 z dne 10. 3.
2000 pod št. vložka 1/04136/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TRIMARK - proizvodnja, sveto-
vanje, trgovina, d.o.o., Materija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Velike Loče 13, 6242 MATE-
RIJA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOCJANČIČ MARKO, Pu-

ntarjeva 6, 6000 KOPER, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 4. 1992.

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

Sr-15767
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00878 z dne 13. 3.
2000 pod št. vložka 1/04146/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5762278
Firma: FINEST - podjetje za gradbeni-

štvo in trgovino d.o.o. Sečovlje
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Dragonja 45, 6333 SEČOV-

LJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRIJAN ANTUN, Dragonja

45, 6333 SEČOVLJE, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1993; KRI-
JAN HELENA, Dragonja 45, 6333 SEČOV-
LJE, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 30. 3. 1993.

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

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15771
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00879 z dne 13. 3.
2000 pod št. vložka 1/04150/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FAMSS TRADING, Proizvodnja,
trgovina, inženiring in zastopanje, uvoz,
izvoz, d.o.o., Ilirska Bistrica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Doljni Zemon 11, 6250 ILIR-
SKA BISTRICA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: IMPORT-EXPORT S.R.L.,

Via Franca 1, TRST, ITALLIA, vložek:
25.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 4.
1993; ČURČIĆ STANISLAV, Dolnji Zemon
11, 6250 ILIRSKA BISTRICA, vložek:
25.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 4.
1993; MIŠIĆ MIHAEL, Vodovodna pot 36,
1381 RAKEK, vložek: 25.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 14. 4. 1993; SVETLIČIĆ
ZLATKO, Matije Gupca 13, RIJEKA, HR-
VATSKA, vložek: 25.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 14. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15775
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00880 z dne 13. 3.
2000 pod št. vložka 1/04151/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SLOMAC, Trgovsko in proizvo-
dno podjetje d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pobeška 19, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: LJUTIČ SANDI, Pobeška

19, 6000 KOPER, vložek: 33.333,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 22. 2. 1993; PACCA-
GNELLA ALBERTO, Padova, ITALIA, vložek:
33.333,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 2.
1993; BASTIANUTO RODOLFO, UDINE,
ITALIA, vložek: 33.333,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 22. 2. 1993.

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

Sr-15779
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00881 z dne 13. 3.
2000 pod št. vložka 1/04157/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5853176
Firma: TCE import - export optični

aparati in pripomočki - strumenti ed ac-
cessori ottici d.o.o. Koper S.R.L. Capo-
distria

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kampel 25/e, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: TONSA CLAUDIO, Via Vini-

cio Lago 12, TRST, ITALIA, vložek:
99.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 2.
1993; DEBERNARDI GIUSEPPE, Kampel
25/e, 6000 KOPER, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 4. 2. 1993.

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

Sr-15783
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00882 z dne 13. 3.
2000 pod št. vložka 1/04158/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AQUA STONE d.o.o., proizvod-
nja, trgovina, zunanja trgovina, marketi-
ng, gostinstvo, turizem, Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kopališko nabrežje 5, 6000
KOPER

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GLAVAN MATJAŽ, Bernar-

dinska reber 5/a, 6320 PORTOROŽ, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
4. 11. 1991.

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

Sr-15787
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00883 z dne 13. 3.
2000 pod št. vložka 1/04173/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5763959
Firma: OROLOGERIA SVIZZERA, trgo-

vina, ekonomske in finančne storitve, tu-
rizem in gostinstvo, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pristaniška 14, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 649.810,00 Sit
Ustanovitelji: OPPENHEIM ALBERTO,

Via G. Murat 16, TRST, ITALIA, vložek:
259.924,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 3. 1993; OPPENHEIM GIUSEPPE, Via
Commerciale 49/02, TRST, ITALIA, vložek:
259.924,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 3. 1993; BASTIANI PAOLO, Via Bono-
mea 421, TRST, ITALIA, vložek: 64.981,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 3. 1993; VA-
ONA GIANLUCIO, Via F.Malaguti 15/02,
BOLOGNA, ITALIA, vložek: 64.981,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 12. 3. 1993.

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

Sr-15791
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00884 z dne 13. 3.
2000 pod št. vložka 1/04176/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KOVINSKO PREDELOVALNO IN
TRGOVSKO PODJETJE DORAL d.o.o.
POLETIČI, SLOVENSKO GRAČIŠČE

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Poletiči 23, 6272 SLOVEN-
SKO GRAČIŠČE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: DARIŠ DORJAN, Poletiči

23, 6272 SLOVENSKO GRAČIŠČE, vlo-
žek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
1. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15795
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00885 z dne 13. 3.

2000 pod št. vložka 1/04187/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RICAR, mednarodni transporti,
špedicija, export-import in turizem,
d.o.o., Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Benčičeva 8, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ALESSIO MARINO, Arze 1,

6330 PIRAN, vložek: 90.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 25. 1. 1993; ALESSIO
FERRUCCIO, Alpi Giulie 7, TRST, ITALIA,
vložek: 10.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 25. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15799
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00886 z dne 13. 3.
2000 pod št. vložka 1/04193/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5769892
Firma: M & Č, gradbene in prevozne

storitve, turizem in trgovina d.o.o., Ko-
per

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vena Pilona 18, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 410.000,00 Sit
Ustanovitelji: ĆEHIĆ SEČO, Vena Pilona

18, 6000 KOPER, vložek: 100.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 25. 5. 1993; BEČI-
ROVIĆ KEMAL, P. Mećave 21, 1000 SA-
RAJEVO, vložek: 310.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 9. 2. 1994.

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

Sr-15803
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00887 z dne 13. 3.
2000 pod št. vložka 1/04196/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EURO KOZMETIKA Trgovina in
marketing, d.o.o. Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Ukmarjeva 6, 6320 PORTO-
ROŽ

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZUPANČIČ ZDENKA, Uk-

marjeva 6, 6320 PORTOROŽ, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 2.
1993; PORI LEONARD, Glavarstvo 10,
2391 PREVALJE, vložek: 50.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 3. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15807
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00888 z dne 13. 3.
2000 pod št. vložka 1/04205/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PATRAS TRADE, trgovina, za-
stopanje, špedicija, uvoz in izvoz, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Partizanska 109, 6210 SEŽA-
NA

Osnovni kapital: 102.387,00 Sit
Ustanovitelji: GRILANC ALESSANDRO,

Sales 13, TRST, ITALIA, vložek: 51.193,50
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 12. 1992; MI-
HELIČ PATRICK, Aurisiana Stazione 56,
TRST, ITALIA, vložek: 51.193,50 Sit, ne
odgovarja, vstop: 28. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15810
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00889 z dne 13. 3.
2000 pod št. vložka 1/04208/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: HELENCAR, avtomobilsko tr-
govsko izvozno uvozno podjetje, d.o.o.,
Koper, Ul. 15. maja št.2

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. 15. maja št. 2, 6000 KO-
PER

Osnovni kapital: 200.000,00 Sit
Ustanovitelji: DA RIN SPALETTA PIET-

RO, Via Cesare Beccaria 6, TRST, ITALIA,
vložek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 9. 4. 1993; BOSCO STEFANO, Via

del Boscon 357, BELLUNO, ITALIA, vlo-
žek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
9. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15813
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00890 z dne 13. 3.
2000 pod št. vložka 1/04213/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BARTOLE Gradnje, trgovina
d.o.o. Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Belokriška 64, 6320 PORTO-
ROŽ

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BARTOLE CLAUDIO, Be-

lokriška 64, 6320 PORTOROŽ, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
24. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15817
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00891 z dne 13. 3.
2000 pod št. vložka 1/04230/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5774853
Firma: ŠTUDENT OBČINE PIRAN

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Župančičeva 14, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLUB ŠTUDENTOV OBČI-

NE PIRAN, Pot pomorščakov 3, 6320 PO-
RTOROŽ, vložek: 100.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 11. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15821
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00892 z dne 13. 3.
2000 pod št. vložka 1/04234/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KAMEJA, podjetje za storitve,
trgovino in marketing, d.o.o. PIRAN

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica IX. korpusa 19, 6330
PIRAN

Osnovni kapital: 139.700,00 Sit
Ustanovitelji: ŠABIČ MARIJAN, Ul. IX. ko-

rpusa 19, 6330 PIRAN, vložek:
139.700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 4.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15825
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00893 z dne 13. 3.
2000 pod št. vložka 1/04237/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BRATINA, proizvodnja, trgovi-
na, uvoz in izvoz, d.o.o., Trnje 56, Pivka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trnje 56, 6257 PIVKA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRATINA ANDREJ, Trnje

56, 6257 PIVKA, vložek: 50.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 15. 4. 1993; BRATI-
NA ANICA, Trnje 56, 6257 PIVKA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 4.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15829
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00894 z dne 13. 3.
2000 pod št. vložka 1/04277/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:
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Firma: GIADA, zastopstva in import-ex-
port, d.o.o., Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pristaniška ulica 8, 6000 KO-
PER

Osnovni kapital: 129.755,90 Sit
Ustanovitelji: BRUGNOLO BRUNO, Via

G.B.Vico 35, LATINA, ITALIA, vložek:
129.755,90 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 6. 1993.

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

Sr-15833
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00895 z dne 13. 3.
2000 pod št. vložka 1/04285/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TOP COLOR, trgovina in storit-
ve d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vanganelska 14 (Obrt.c.Šala-
ra), 6000 KOPER

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRAHIĆ SENAD, Regen-

tova 8, 6280 ANKARAN, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 6. 1993; BA-
DALI PIERO, Via Margotti 19, Gorizia, ITA-
LIA, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 1. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15837
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00896 z dne 13. 3.
2000 pod št. vložka 1/04286/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ANTICOR podjetje za zaščito
kovin in opreme, d.o.o., Ilirska Bistrica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gabrije 3, 6250 ILIRSKA BIS-
TRICA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MALKOČEVIĆ ALIJA, Ok-

tavijana Valića 14 Rijeka, HRVATSKA, vlo-
žek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15841
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00897 z dne 13. 3.
2000 pod št. vložka 1/04289/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: NOVAK-ELMOS d.o.o. - storit-
ve, trgovina elektromehanika Postojna

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Globočnikova št. 23, 6230
POSTOJNA

Osnovni kapital: 358.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOVAK ŽELJKO, Preko-

morskih brigad 8, 6230 POSTOJNA, vlo-
žek: 358.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
30. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15845
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00898 z dne 13. 3.
2000 pod št. vložka 1/04295/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ARESCHIM, podjetje za notra-
njo in zunanjo trgovino, transport in za-
stopanje d.o.o., Sežana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Partizanska 109, 6210 SEŽA-
NA

Osnovni kapital: 203.856,90 Sit
Ustanovitelji: ARES CHIMICA s.p.a., Co-

rso Buenos Aires 79, MILANO, ITALIJA, vlo-
žek: 203.856,90 Sit, ne odgovarja, vstop:
5. 4. 1993.

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

Sr-15849
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00899 z dne 13. 3.
2000 pod št. vložka 1/04296/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5791154
Firma: AVTODEL - Servis in prodaja

d.o.o. KOPER
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Obrtniška ul. 12, 6000 KO-

PER
Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: SARAŽIN DARKO, Šalara

25, 6000 KOPER, vložek: 5.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 10. 3. 1993; OREL
SERGIJ, C. na Markovec 17, 6000 KO-
PER, vložek: 5.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 10. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15853
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00900 z dne 13. 3.
2000 pod št. vložka 1/04298/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SVITEK, trgovina in storitve,
d.o.o. Štanjel

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Štanjel 139, 6222 ŠTANJEL
Osnovni kapital: 118.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠVAGELJ DUŠANA, Štanjel

139, 6222 ŠTANJEL, vložek: 118.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 5. 1993.

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

Sr-15888
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00913 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/01066/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BORČE Projektiranje, izdelava
in trgovina tehničnih artiklov d.o.o. Bu-
dičinova 2, Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Budičinova 2, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČERNE BORIS, Budičino-

va 2, 6000 KOPER, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 12. 1989.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 25.10.1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je regist-
rsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. list RS, št. 54/99)
izdalo sklep o izbrisu gospodarske družbe
iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sk-
lep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-15892
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00914 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/01541/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: YUPITER MANAGEMENT CON-
SULTING Podjetje za svetovanje, orga-
nizacijo proizvodnje in informatiko d.o.o.
ILIRSKA BISTRICA

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bazoviška 6 a, 6250 ILIRSKA
BISTRICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JUKIĆ PETAR, Bazoviška

6 a, 6250 ILIRSKA BISTRICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 1.
1990.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 22.10.1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je regist-
rsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izdalo sklep o izbrisu gospodarske družbe
iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sk-
lep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-15896
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00915 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/03362/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5660874
Firma: LINEA ALBA, fizioterapija in

masaža, d.o.o., Jelšane 47
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Jelšane 47, 6254 JELŠANE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: UDOVIČ JOSIP, Jelšane

47, 6254 JELŠANE, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 3. 1992.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 09.12.1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je regist-
rsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izdalo sklep o izbrisu gospodarske družbe

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

Sr-15900
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00916 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/04309/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LUKA’S trgovinsko podjetje ex-
port-import d.o.o. Cetore 4, Izola

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cetore 4, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOLOVRŠIČ EMILIJA,

Obala 122, 6320 PORTOROŽ, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 6.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15904
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00917 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/04311/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JASI Podjetje za storitve, trgo-
vino in ribištvo d.o.o. Izola

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 32, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 104.188,50 Sit
Ustanovitelji: JANEŽIČ STANISLAV, Špe-

cijarija 55, KALDANIJA, HRVAŠKA, vložek:
52.185,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 6.
1993; DIETRICH E. SIEGMUND, Breitlac-
herstrasse 83, FRANKFURT, NEMČIJA,
vložek: 52.003,50 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 14. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15908
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00918 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/04315/00 vpisalo v

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

Firma: RIMA, podjetje za ekonom-
sko-organizacijske storitve trgovino in
turizem d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: II. prekomorske brigade 19/a,
6000 KOPER

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEMUT MAJDA, II. preko-

morske brigade 19/a, 6000 KOPER, vlo-
žek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
9. 6. 1993; DANEV KARLO, II. prekomor-
ske brigade 19/a, 6000 KOPER, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 6.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15912
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00919 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/04323/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: D.P.S., INTERNATIONAL TRA-
DING, mednaronda trgovina, proizvod-
nja in storitve, d.o.o., Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Repičeva 4, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 113.484,00 Sit
Ustanovitelji: SIMONINI PAOLA, Ravari-

no, Via Maestra 1211, ITALIA, vložek:
56.742,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 7.
1993; SIMONINI DANIELE, Ravarino, Via
Maestra 1211, ITALIA, vložek: 56.742,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 7. 1993.

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

Sr-15916
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00920 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/04327/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: YO, mednarodna trgovina, za-
stopanje, posredovanje, d.o.o., Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Vojkovo nabrežje 28, 6000 KO-
PER

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTOLFA DEAN, Vojkovo na-

brežje 28, 6000 KOPER, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 2.
1993.

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

Sr-15920
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00921 z dne 14. 3. 2000
pod št. vložka 1/04328/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5791472
Firma: TOPIC TRADE - Trgovina, turi-

zem in marketing, d.o.o. Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pristaniška 3, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLUN ZLATKO, Vojkovo na-

brežje 16, 6000 KOPER, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 6.
1993.

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

Sr-15923
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00922 z dne 14. 3. 2000
pod št. vložka 1/04329/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5791545
Firma: COMFORT - gospodinjski ser-

vis, turizem in trgovina, d.o.o. Portorož
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Stara cesta 6, 6320 PORTO-

ROŽ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: HUMAR FATORIČ ANDRE-

JA, Seča 119, 6320 PORTOROŽ, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 7.
1993; FATORIČ OTAVIO, Seča 119, 6320
PORTOROŽ, vložek: 50.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 5. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)

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

Sr-15926
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00923 z dne 14. 3. 2000
pod št. vložka 1/04331/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5814782
Firma: STEALTH, trgovina, proizvod-

nja, finančne in komercialne storitve,
d.o.o., Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ferrarska 14, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: COROCHER CARLO, Via

Adamello 17, VITTORIO VENETO (TV), ITA-
LIJA, vložek: 25.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 31. 5. 1993; SFORZA FABIO, Via Ma-
tteotti 20, PIEVE DI SOLIGO (TV), ITALIJA,
vložek: 25.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
31. 5. 1993; ZAPPALA DOMENICO, Via S.
Rocco 40, FARRA DI SOLIGO (TV), ITALIJA,
vložek: 25.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
31. 5. 1993; ORNELLA GIORGIO, Via Dan-
te 53, VITTORIO VENETO (TV), ITALIJA, vlo-
žek: 25.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
31. 5. 1993.

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

Sr-15929
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00924 z dne 14. 3. 2000
pod št. vložka 1/04338/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: FOKUS, Trgovina, storitve, ex-
port-import, d.o.o., Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lucija, Fazan 6b, 6320 POR-
TOROŽ

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAHOR BRANKO, Fazan 6

b, 6320 PORTOROŽ, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 6. 1993; JAR-
DAS IGOR, Puljska 36 Reka, HRVATSKA,
vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 6. 1993.

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

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

Sr-15932
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00925 z dne 14. 3. 2000
pod št. vložka 1/04339/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: KOS strojna obdelava kovin in
trgovina d.o.o., Strmica 22/a, POSTOJNA

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Strmica 22/a, 6230 POSTOJ-
NA

Osnovni kapital: 189.000,00 Sit
Ustanovitelji: KATERN JANEZ, Strmica

22/a, 6230 POSTOJNA, vložek:
189.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 5.
1993.

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

Sr-15935
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00926 z dne 14. 3. 2000
pod št. vložka 1/04341/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: HIDROKALORIJA, storitve in tr-
govina d.o.o. Sežana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Strma pot št. 1, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIZZIGA ANNA, Strma pot

1, 6210 SEŽANA, vložek: 100.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 30. 6. 1993.

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

Sr-15938
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00927 z dne 14. 3. 2000
pod št. vložka 1/04342/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: URŠA, trgovina, mednarodni tra-
nsport in storitve, d.o.o., Ljubljanska 11,
Postojna
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Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljanska 11, 6230 POSTOJ-
NA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽNIDARŠIČ JOŽE, Ljubljan-

ska 11, 6230 POSTOJNA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 6.
1993; ŽNIDARŠIČ STANKA, Ljubljanska 11,
6230 POSTOJNA, vložek: 50.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 8. 6. 1993.

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

Sr-15941
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00928 z dne 14. 3. 2000
pod št. vložka 1/04344/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5851211
Firma: OPTIMUM Trgovina na debelo

in drobno in storitve kozmetike d.o.o. Ul.
1. maja 5, Sežana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ul. 1. maja 5, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MISLEJ IZTOK, Ul. 1. maja

5, 6210 SEŽANA, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 6. 4. 1992; MISLEJ DU-
NJA, Ul. 1. maja 5, 6210 SEŽANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992.

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

Sr-15944
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00929 z dne 14. 3. 2000
pod št. vložka 1/04345/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5795036
Firma: MANUEL d.o.o. Trgovina na de-

belo in drobno na domačem in tujem trgu
Skopo 13 A DUTOVLJE

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Skopo 13 A, 6221 DUTOVLJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SLAMICH ADRIANA, Via Lo-

uis Pasteur 20, TRST, ITALIJA, vložek:
49.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 12.

1992; BALDE ALESSANDRO, Via Valmaura
51, TRST, ITALIJA, vložek: 49.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 24. 12. 1992; TAVČAR
DEJVI, Skopo 13 A, 6221 DUTOVLJE, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
24. 12. 1992.

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

Sr-15947
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00930 z dne 14. 3. 2000
pod št. vložka 1/04347/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5790492
Firma: KOPERTING, trgovina in storit-

ve d.o.o. Izola
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dantejeva 2, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 105.000,00 Sit
Ustanovitelji: SIRKO AZER, S. Šulentiča

Mostar, BIH BIH, vložek: 105.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 22. 6. 1993.

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

Sr-15950
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00931 z dne 14. 3. 2000
pod št. vložka 1/04350/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: NICOL d.o.o. Trgovina na debe-
lo in drobno na domačem in tujem trgu,
Skopo 13 A, Dutovlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Skopo 13 A, 6221 DUTOVLJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: TAVČAR PRIMOŽ, Skopo

13 A, 6221 DUTOVLJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 12. 1992; BA-
LDE MAURO, Via Localita Gropada 106,
TRST, ITALIA, vložek: 98.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 17. 12. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-

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

Sr-15953
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00932 z dne 14. 3. 2000
pod št. vložka 1/04356/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ORLIČ, gostinstvo, trgovina, po-
sredovanje in zastopanje, d.o.o., Kopriva

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kopriva 9, 6221 DUTOVLJE
Osnovni kapital: 130.000,00 Sit
Ustanovitelji: BERNETIČ GABRIJEL, Še-

rkova 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
130.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 7.
1993.

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

Sr-15956
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00933 z dne 14. 3. 2000
pod št. vložka 1/04357/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: MATOS d.o.o. proizvodnja, tr-
govina in turizem Izola

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Istrskega odreda 2, 6310
IZOLA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MATOS MARKO, Istrskega

odreda 2, 6310 IZOLA, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 2. 1993.

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

Sr-15959
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00934 z dne 14. 3. 2000
pod št. vložka 1/04367/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: TIMON, trgovina, gostinstvo, tu-
rizem in storitve d.o.o. Seča 134, Porto-
rož

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo
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Sedež: Seča 194, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAKINJA VESNA, Belokri-

ška 50, 6320 PORTOROŽ, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 6.
1993; ZAKINJA MARINO, Belokriška 50,
6320 PORTOROŽ, vložek: 50.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 9. 6. 1993.

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

Sr-15962
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00935 z dne 14. 3. 2000
pod št. vložka 1/04368/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: AREOPLANUM d.o.o., podjetje
za obnovo in razvoj, Koper, Strma pot 17

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Strma pot 17, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: LIKAR DARKO, Strma pot

17, 6000 KOPER, vložek: 50.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 11. 1992; REBEC
EDMOND, Puntarska 1, 6000 KOPER, vlo-
žek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 11. 1992.

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

Sr-15979
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00948 z dne 14. 3. 2000
pod št. vložka 1/04372/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5802075
Firma: VOLES - Lesno podjetje, d.o.o.

Bač
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Bač 122, 6253 KNEŽAK
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: VOLK VALTER, Bač 122,

6253 KNEŽAK, vložek: 50.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 26. 2. 1903; VOLK JA-
NEZ, Bač 122, 6253 KNEŽAK, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 2.
1993.

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

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

Sr-15982
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00949 z dne 14. 3. 2000
pod št. vložka 1/04380/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: CHARME import-export in trgo-
vina s kozmetičnimi izdelki d.o.o. KOPER

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vojkovo nabrežje 32, 6000 KO-
PER

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MILANESE DANIELA,

V.A.Baiamonti 46 Trst, ITALIA, vložek:
60.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 4.
1993; GUERRA LUCIO, V.A. Baiamonti 46
Trst, ITALIA, vložek: 40.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 7. 4. 1993.

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

Sr-15985
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00950 z dne 14. 3. 2000
pod št. vložka 1/04382/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5796733
Firma: ENNA, proizvodnja in popravilo

predmetov iz usnja, posredovanje in za-
stopanje, uvoz-izvoz in trgovina, d.o.o. Po-
rtorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Seča 194/A, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: VRAŽALIĆ ALMIR, V.Radiča

10 Visoko, BIH BIH, vložek: 70.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 24. 3. 1993; MIMIĆ
BISERA, Bratstva i edinstva 26 Visoko, BIH,
vložek: 30.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
24. 3. 1993.

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

Sr-15988
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00951 z dne 14. 3. 2000
pod št. vložka 1/04388/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: CHEM IMPORT, zunanja trgovi-
na in storitve, d.o.o., Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Belveder 3, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 111.718,00 Sit
Ustanovitelji: GRANULO ESAD, Vrbovska

51, SARAJ SARAJEVO, BIH, vložek:
27.929,50 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 6.
1993; KLANFAR MILANKA, Crvenog križa
21, ZAGREB, HRVAŠKA, vložek: 27.929,50
Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 6. 1993; MOS-
LAVAC VIŠNJICA, Ehrlichova 7, ZAGREB,
HRVAŠKA, vložek: 27.929,50 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 21. 6. 1993; VAJS BRANIMIR,
Petračićeva 20, ZAGREB, HRVAŠKA, vlo-
žek: 27.929,50 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 6. 1993.

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

Sr-15991
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00952 z dne 14. 3. 2000
pod št. vložka 1/04391/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: FUGGER IMPORT - EXPORT
d.o.o. Koper špedicija in transport

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vojkovo nabrežje 30/a, 6000
KOPER

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: NAVARRO JUMILLA ANNA,

100 Rue Maryse Bastie Lyon, FRANCIJA,
vložek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 22. 1. 1993.

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

Sr-15994
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00953 z dne 14. 3. 2000
pod št. vložka 1/04401/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
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Firma: EGIDA ARREDA, podjetje za tr-
govino, ekonomsko-organizacijske stori-
tve in turizem d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kidričeva 25, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 780.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZRIM ROMAN, Glagoljaška

1/c, 6000 KOPER, vložek: 195.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 7. 7. 1993; SACCON
RENZO, Vicolo Chiuso 10 Maniago, ITALIA,
vložek: 195.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 7. 7. 1993; CAVASIN SERGIO, G. Ver-
ga 6 Treviso, ITALIA, vložek: 195.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 7. 1993; GIO-
MO LORENZO, Via Foscolo 28/a Treviso,
ITALIA, vložek: 195.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 7. 7. 1993.

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

Sr-15997
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00954 z dne 14. 3. 2000
pod št. vložka 1/04407/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5806658
Firma: PARK TRADING trgovina, zasto-

panja, turizem d.o.o. Koper, Pristaniška 3
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pristaniška 3, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČAVKIČ IBRO, 7991 Eriski-

rch, BODENSEEKREIS, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 7. 1994; ČE-
HAJIČ SEAD, M. Horakove 8, ČEŠKE BU-
DEJOVICE, vložek: 50.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 27. 7. 1994.

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

Sr-16000
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00955 z dne 14. 3. 2000
pod št. vložka 1/04420/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5804752
Firma: ILIJADA - podjetje za trgovino,

izvoz-uvoz, špedicijo in storitve d.o.o. Ko-
per

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta na Markovec 12, 6000
KOPER

Osnovni kapital: 265.000,00 Sit
Ustanovitelji: JUREN VESNA, Cesta na

Markovec 12, 6000 KOPER, vložek:
265.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 6.
1993.

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

Sr-16003
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00956 z dne 14. 3. 2000
pod št. vložka 1/04423/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: HOSTA, gozdni sortimenti in le-
sni proizvodi, uvoz, izvoz, d.o.o., Dolnji
Zemon 74, Ilirska Bistrica

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dolnji Zemon 74, 6250 ILIR-
SKA BISTRICA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOVAK VILKO, Dolenji Ze-

mon 74, 6250 ILIRSKA BISTRICA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 3.
1993; PAVLOVIĆ ANTO, Zvoneća 67, OPA-
TIJA, HRVAŠKA, vložek: 50.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 23. 3. 1993.

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

Sr-16006
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00957 z dne 15. 3. 2000
pod št. vložka 1/04427/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ALEF, elektromehanika in trgo-
vina, d.o.o., Prestranek

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Koče 1, 6258 PRESTRANEK
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: AMBROŽIČ TANJA, Koče

1, 6258 PRESTRANEK, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 7.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa

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

Sr-16009
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00958 z dne 15. 3. 2000
pod št. vložka 1/04428/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5832063
Firma: TOP GAST, trgovina na debelo

in drobno, d.o.o. Črni kal
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Bezovica 30, 6275 ČRNI KAL
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: FORTUNA DARIO, Dekani

130, 6271 DEKANI, vložek: 50.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 19. 5. 1993; FORTU-
NA BOŽENA, Dekani 130, 6271 DEKANI,
vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 5. 1993.

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

Sr-16012
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00959 z dne 15. 3. 2000
pod št. vložka 1/04433/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: S.P. IMPEX, trgovsko podjetje,
export-import, d.o.o., Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kovačičeva 15, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 115.864,40 Sit
Ustanovitelji: SPUNTON PIETRO, Via Ca-

valli 12, TORINO, ITALIJA, vložek:
57.932,20 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 7.
1993; PLAHUTA SLAVKO, Kovačičeva 15,
6000 KOPER, vložek: 57.932,20 Sit, ne
odgovarja, vstop: 8. 7. 1993.

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

Sr-16015
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00960 z dne 15. 3. 2000
pod št. vložka 1/04439/00 vpisalo v sodni
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register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5826993
Firma: GFS INTERNATIONAL, podjetje

za trgovino, proizvodnjo, komercialne in
finančne storitve, d.o.o. Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Obala 79, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: GFS INTERNATIONAL B.V.,

LG Brink 77d 7317bd, APELDOORN, NI-
ZOZEMSKA, vložek: 100.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 19. 5. 1993.

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

Sr-16018
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00961 z dne 15. 3. 2000
pod št. vložka 1/04444/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: CENTER TRADE - Trgovina in
marketing, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljanska 5, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROSA IRENA, Sp. Škofije

9/a, 6281 ŠKOFIJE, vložek: 50.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 1. 7. 1993; ROSA VLA-
DIMIR, Spodnje Škofije 9/a, 6281 ŠKOFI-
JE, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 1. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16021
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00962 z dne 15. 3. 2000
pod št. vložka 1/04445/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: SPEJK, mednarodni transporti,
špedicija, export-import in turziem, d.o.o.,
Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pod anteno 8, 6320 PORTO-
ROŽ

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit

Ustanovitelji: KRIŽMAN SONJA, Pod An-
teno 8, 6320 PORTOROŽ, vložek:
90.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 2.
1993; KRIŽMAN KLAUDIO, Klariči 77,
BUJE, HRVATSKA, vložek: 10.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 17. 2. 1993.

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

Sr-16024
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00963 z dne 15. 3. 2000
pod št. vložka 1/04453/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: CREATIV - podjetje za zunanjo
trgovino in marketing, d.o.o., Koper, Par-
tizanska ul. 21/d

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska ulica 21/d, 6000
KOPER

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠEČIČ NASER, Partizanska

ulica 21/d, 6000 KOPER, vložek:
75.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 5.
1993; ŠEČIČ HALIL, Partizanska ul. 21/d,
6000 KOPER, vložek: 25.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 27. 5. 1993.

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

Sr-16028
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00964 z dne 15. 3. 2000
pod št. vložka 1/04457/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: JU & MA - Prodaja vozil, d.o.o.
Dekani

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dekani 40, 6271 DEKANI
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: IVANČIČ JULIJAN, Gabrovi-

ca 16, 6275 ČRNI KAL, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 5. 1993; FOR-
TUNA MAURO, Dekani 40, 6271 DEKANI,
vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)

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

Sr-16031
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00965 z dne 15. 3. 2000
pod št. vložka 1/04458/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5806429
Firma: AEC, podjetje za trgovino, tran-

sport in zastopstva d.o.o. Lokev
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Lokev 39/a, 6215 DIVAČA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČOK ZDENKO, Lokev

39/a, 6215 DIVAČA, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 2. 1993.

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

Sr-16034
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00966 z dne 15. 3. 2000
pod št. vložka 1/04460/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5813336
Firma: CA-KA, prevozništvo in trgovi-

na, d.o.o., Piran
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: IX. korpusa 15, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 101.350,00 Sit
Ustanovitelji: KAJBA ROBERT, IX. korpu-

sa 15, 6330 PIRAN, vložek: 101.350,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 5. 1993.

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

Sr-16037
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00967 z dne 15. 3. 2000
pod št. vložka 1/04465/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: BRIMA, proizvodnja, trgovina,
gostinstvo in storitve, d.o.o., Portorož
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Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Sončna pot 34, 6320 PORTO-
ROŽ

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETRINJA GORAN, Petri-

nje 2, 6240 KOZINA, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 7. 1993.

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

Sr-16040
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00968 z dne 15. 3. 2000
pod št. vložka 1/04466/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: FLORTECO - Podjetje za grad-
beništvo in trgovino, d.o.o. Izola

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: IX. korpusa 22, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 115.210,50 Sit
Ustanovitelji: FLORAMO ANTONINO, Via

Virgilio 13, TRST, ITALIA, vložek: 69.126,50
Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 6. 1993; VER-
BIZ LUCIANA, Via Virgilio 13, TRST, ITALIA,
vložek: 34.564,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 6. 1993; ŠABIĆ NAIL, IX. korpusa 22,
6310 IZOLA, vložek: 5.760,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 21. 6. 1993; LAZIĆ RADE,
IX. korpusa 18, 6310 IZOLA, vložek:
5.760,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 6.
1993.

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

Sr-16043
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00969 z dne 15. 3. 2000
pod št. vložka 1/04469/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: EAST SIDE, trgovina, turizem,
finančne in komercialne storitve, d.o.o.
Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ferrarska 8, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SPINA ANTONIO, Via del

Monte 1, TRST, ITALIA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 4. 1992; SPINA
LUCIANO, Via del Monte 1, TRST, ITALIA,

vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
8. 4. 1992.

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

Sr-16046
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00970 z dne 15. 3. 2000
pod št. vložka 1/04478/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: FEROZA, podjetje za pleskarst-
vo in tehnično zaščito kovin d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vojkovo nabrežje 30, 6000 KO-
PER

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BADNJEVIĆ ŠEFIK, Cetore

9, 6310 IZOLA, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 25. 3. 1992.

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

Sr-16049
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00971 z dne 15. 3. 2000
pod št. vložka 1/04479/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5807484
Firma: MI.MA. - podjetje za zunanjo tr-

govino in marketing, d.o.o., Škofije, Spo-
dnje Škofije 87

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Spodnje Škofije 87, 6281 ŠKO-
FIJE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETRIČ MITJA, Veluščkova

ul. 8, 6310 IZOLA, vložek: 50.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 4. 6. 1993; ZUPAN MA-
TJAŽ, C. na Markovec 63, 6000 KOPER,
vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
4. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o

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

Sr-16052
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00972 z dne 15. 3. 2000
pod št. vložka 1/04487/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: IBIX Podjetje za informacijski
inženiring d.o.o. Sežana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska 37 a, 6210 SEŽA-
NA

Osnovni kapital: 105.139,50 Sit
Ustanovitelji: MODIĆ SVETOZAR, Ul. Bra-

će Cetine 5 a, RIJEKA, HRVATSKA, vložek:
105.139,50 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 6.
1993.

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

Sr-16055
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00973 z dne 15. 3. 2000
pod št. vložka 1/04501/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: PROIZVODNO, STORITVENO IN
TRGOVSKO PODJETJE HERACLEA
d.o.o., Pivška 3, Postojna

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pivška 3, 6230 POSTOJNA
Osnovni kapital: 150.495,82 Sit
Ustanovitelji: TRAJKOVSKA FRANČIŠKA,

Pivška 3, 6230 POSTOJNA, vložek:
150.495,82 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 3.
1993.

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

Sr-16058
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00974 z dne 15. 3. 2000
pod št. vložka 1/04505/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: GIOSTOMAR gostinstvo in trgo-
vina d.o.o. Izola

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo
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Sedež: Proletarskih brigad 14, 6310
IZOLA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: CURCURUTO MARIO, Pu-

nta Sottile 14/1, MILJE, ITALIA, vložek:
3.800,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992; TERMINI GIORGIO, Cornelia Roma-
na 3, TRST, ITALIA, vložek: 3.800,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 6. 4. 1992; HIRŠEL STO-
JAN, Proleterskih brigad 14, 6310 IZOLA,
vložek: 400,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 4. 1992.

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

Sr-16061
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00975 z dne 15. 3. 2000
pod št. vložka 1/04507/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5806488
Firma: PIVOVARNA KRATOCHWILL, Lu-

cija, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Lucija, Obala 79, 6320 POR-

TOROŽ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIVOVARNA IN PIVNICA

KRATOCHWILL, d.o.o. Ljubljana, Pijadejeva
24, 1000 LJUBLJANA, vložek: 30.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 7. 1993; RES-
TAVRACIJA LUCIJA, d.d. Portorož, Obala
79, 6320 PORTOROŽ, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 7. 1993; ELEK-
TA INŽENIRING, d.o.o. Ljubljana, Mestni trg
8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 20.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 3. 7. 1993.

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

Sr-16064
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00976 z dne 15. 3. 2000
pod št. vložka 1/04513/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: MA.DIS. Koper-Marine Diesel
Koper d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vojkovo nabrežje 38, 6000 KO-
PER

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: S.E.A. ENGINEERING

ECO-CONSULT LTD, Valletta, MALTA, vlo-
žek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 1. 1993.

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

Sr-16067
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00977 z dne 15. 3. 2000
pod št. vložka 1/04519/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: TREL, proizvodnja, trgovina ter
razvojne storitve, d.o.o., Postojna, Trža-
ška 49c

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tržaška 49c, 6230 POSTOJ-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAVRIČ IGOR, Tržaška 49

c, 6230 POSTOJNA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992.

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

Sr-16070
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00978 z dne 15. 3. 2000
pod št. vložka 1/04523/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ADRIA, FLANGE, TUBI E RAC-
CORDI, trgovina, proizvodnja, finančne in
komercialne storitve, turizem in agro de-
javnost, d.o.o., Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vojkovo nabrežje 30 a, 6000
KOPER

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MANDIČ PETER, Vrhovlje

18, 6221 DUTOVLJE, vložek: 30.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 6. 1993; MA-
RIAN SILVERIO, Frazione Susans 145, MA-
JANO, ITALIA, vložek: 30.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 18. 6. 1993; MATIETTO VIT-
TORINO, Via Andreuzza 8/b, BUIA (PD) ITA-
LIA, vložek: 40.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 18. 6. 1993.

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

strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-16074
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00979 z dne 15. 3. 2000
pod št. vložka 1/04524/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: DOLINA, storitve in trgovina,
d.o.o., Šembije 71, Ilirska Bistrica

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šembije 71, 6250 ILIRSKA BI-
STRICA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MOČNIK STOJAN, Gubče-

va 7, 6250 ILIRSKA BISTRICA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 6.
1993.

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

Sr-16077
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00980 z dne 15. 3. 2000
pod št. vložka 1/04526/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ŽERJAL, trgovina, gostinstvo in
storitve d.o.o., Dutovlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dutovlje 122, 6221 DUTOVLJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽERJAL MILAN, Dutovlje

122, 6221 DUTOVLJE, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16081
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00981 z dne 15. 3. 2000
pod št. vložka 1/04529/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 25 / 23. 3. 2000 / Stran 2293

nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5813409
Firma: ROLMAR, trgovina, gostinstvo,

turizem in storitve d.o.o. Parecag 136,
Sečovlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Parecag 136, 6333 SEČOV-
LJE

Osnovni kapital: 140.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAKOTA ROLANDA, Pare-

cag 136, 6333 SEČOVLJE, vložek:
70.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 6.
1993; LAKOTA MARKO, Parecag 136,
6333 SEČOVLJE, vložek: 70.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 2. 6. 1993.

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

Sr-16085
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00982 z dne 15. 3. 2000
pod št. vložka 1/04535/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: LILICOM d.o.o. - predelava, tr-
govina, uvoz in izvoz, Postojna

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prekomorskih brigad 1, 6230
POSTOJNA

Osnovni kapital: 230.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETROVIĆ LJILJANA, Pre-

komorskih brigad št. 1, 6230 POSTOJNA,
vložek: 230.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 29. 3. 1993.

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

Sr-16089
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00983 z dne 15. 3. 2000
pod št. vložka 1/04537/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ŠKRATOVKA, svetovanje in tr-
govina d.o.o. Planina

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Planina 196, 6232 PLANINA
Osnovni kapital: 210.000,00 Sit
Ustanovitelji: GUTNIK RADICA, Planina

196, 6232 PLANINA, vložek: 210.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 5. 1993.

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

Sr-16093
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00984 z dne 15. 3. 2000
pod št. vložka 1/04539/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5925134
Firma: PING - PONG, trgovina - import -

export, d.o.o., Piran
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gregorčičeva 28, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠEGŠ BORUT, Gregorčiče-

va 28, 6330 PIRAN, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 6. 1993.

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

Sr-16097
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00985 z dne 15. 3. 2000
pod št. vložka 1/03800/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: WORLD HOLIDAY INVESTMEN-
TS d.o.o. Koper Turistično podjetje

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pristaniška 14, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRANT WINDSOR SIMON

New bungalow, Man Street, South Duffield,
New bungalow, Man Street, SELBY GBR,
vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
11. 11. 1992; ILOTT JAMES ANTHONY
STUART Flat 8,23 Foxgrove Way, Hackbrid-
ge, Flat 8,23 Foxgrove Way, SURREY GBR,
vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
11. 11. 1992.

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

Sr-16101
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00986 z dne 16. 3. 2000
pod št. vložka 1/04541/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: UNIVERZAL, IMPORT-EXPOPRT,
Trgovina in gradbeništvo, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Krožna 8, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BENEŠ PERO, Krožna ce-

sta 8, 6000 KOPER, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 3. 1993.

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

Sr-16105
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00987 z dne 16. 3. 2000
pod št. vložka 1/04542/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: EXPORTEX 2, podjetje za proiz-
vodnjo in trženje računalniške opreme,
d.o.o., Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vojkovo nabrežje 38, 6000 KO-
PER

Osnovni kapital: 1.471.074,00 Sit
Ustanovitelji: BETTINAZZI OSCAR, Via

Scuole 47 Sett.di Pescanti, VERONA, ITA-
LIA, vložek: 1.471.074,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 5. 7. 1993.

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

Sr-16109
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00988 z dne 16. 3. 2000
pod št. vložka 1/04546/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5814219
Firma: KLEMAR zunanja in notranja tr-

govina, zastopanje, posredovanje in go-
stinstvo d.o.o. Sežana, Partizanska 22

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska 22, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
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Ustanovitelji: TERČON ELENA, Partizan-
ska 22, 6210 SEŽANA, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 6. 1993.

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

Sr-16113
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00989 z dne 16. 3. 2000
pod št. vložka 1/04551/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: GUMITES d.o.o. proizvodnja in
trženje, Izola, Mirna pot 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Mirna pot 4, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 294.840,00 Sit
Ustanovitelji: KRBAVČIČ BORIS, Ljublja-

nska ulica 49, 6310 IZOLA, vložek:
294.840,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 7.
1993.

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

Sr-16117
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00990 z dne 16. 3. 2000
pod št. vložka 1/04552/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5819636
Firma: FORMATRADE, notranja in zu-

nanja trgovina, d.o.o., Portorož
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Seča 194 b, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 105.000,00 Sit
Ustanovitelji: ĐIKANOVIČ ŽELJKO, Čo-

kova 1, 6320 PORTOROŽ, vložek:
35.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 3.
1993; REJČIČ VINKO, Pobeška 18, 6000
KOPER, vložek: 35.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 23. 3. 1993; PAVLOVIČ MILAN,
Liminjanska 86, 6320 PORTOROŽ, vložek:
35.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 3.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-

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

Sr-16121
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00991 z dne 16. 3. 2000
pod št. vložka 1/04557/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: TRILEX d.o.o. Transport in mak-
reting Postojna

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vilharjeva 21, 6230 POSTOJNA
Osnovni kapital: 133.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAZAR MILAN, Vilharjeva

21, 6230 POSTOJNA, vložek: 133.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 7. 1993.

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

Sr-16125
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00992 z dne 16. 3. 2000
pod št. vložka 1/04561/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: HISTRIALE gostinstvo, turizem,
trgovina in storitve d.o.o. Koper, Pahorje-
va ulica št. 18

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pahorjeva ulica št. 18, 6000
KOPER

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BUTINAR PATRICIJA, Ce-

sta v Jagodje 2, 6310 IZOLA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 5.
1993.

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

Sr-16129
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00993 z dne 16. 3. 2000
pod št. vložka 1/04563/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: HARRIER, trgovina, proizvodnja,
finančne in komercialne storitve, d.o.o.
Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ferrarska 14, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: GAVA CLAUDIO, Via S.Gio-

vanni Bosco n. 16, SARMEDE (TV), ITALIA,
vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
31. 5. 1993; PEA LUCIANO, Via monte Bal-
do n. 8, VITTORIO VENETO (TV), ITALIA,
vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
31. 5. 1993.

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

Sr-16132
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00994 z dne 16. 3. 2000
pod št. vložka 1/04580/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5814618
Firma: LI & TI - podjetje za trgovske

storitve trgovino na debelo in drobno,
d.o.o., Senožeče 35

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Senožeče 35, 6224 SENOŽE-
ČE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETROVIČ DRAGAN, Hre-

novice 2, 6230 POSTOJNA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 3.
1993.

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

Sr-16136
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00995 z dne 16. 3. 2000
pod št. vložka 1/04582/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: MILVELA - EXPORT trgovina in
storitve d.o.o., Cesta na Markovec 7, Ko-
per

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta na Markovec 7, 6000
KOPER

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRKLJAČA STANA, Cesta

na Markovec 7, 6000 KOPER, vložek:
40.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3.
1993; MITROVIČ MILENA, Digitronska 25,
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BUJE, HRVATSKA, vložek: 60.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1993.

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

Sr-16140
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00996 z dne 16. 3. 2000
pod št. vložka 1/04590/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: MARMIR gostinstvo, trgovina in
predelava rib d.o.o. Sežana

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vidmašče 2, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 690.000,00 Sit
Ustanovitelji: JERINA MARTIN, Sejmiška

pot 8 c, 6210 SEŽANA, vložek: 690.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 7. 1993.

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

Sr-16144
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00997 z dne 16. 3. 2000
pod št. vložka 1/04595/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: KRIBA, trgovina - import - expo-
rt, d.o.o., Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Obala 118, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRŽAN BARBARA, Obala

118, 6320 PORTOROŽ, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 5.
1993.

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

Sr-16148
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00998 z dne 16. 3. 2000

pod št. vložka 1/04596/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ICT, Trgovina na debelo in drob-
no, uvoz, izvoz, d.o.o., Koper, Rožna pot 11

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Rožna pot 11, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: GERZELI ALESSANDRO,

Via degli Aratisti 8, TRST, ITALIJA, vložek:
45.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 7.
1993; NOVAK GIORGIO, Via Donadoni 27,
TRST, ITALIA, vložek: 45.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 7. 7. 1993; URBANČIČ VLA-
DIMIR, Rožna pot 11, 6000 KOPER, vlo-
žek: 10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
7. 7. 1993.

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

Sr-16152
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/00999 z dne 16. 3. 2000
pod št. vložka 1/04598/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5827124
Firma: KARMI d.o.o. Podjetje za izdela-

vo in vzdrževanje računalniških informa-
cijskih sistemov, svetovanje, posredništ-
vo in trgovina Brkinčeva 20 SEŽANA

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Brkinčeva 20, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIKLAVEC KARMEN, Brki-

nčeva 20, 6210 SEŽANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 6.
1993.

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

Sr-16156
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/01000 z dne 16. 3. 2000
pod št. vložka 1/04609/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5828929
Firma: VI.BA.LES, zunanja in notranja

trgovina, predelava gozdnih proizvodov
in splošna gozdna dela, d.o.o., Lokev

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lokev 60, 6215 DIVAČA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOŽEGLAV ANTON, Lokev

60, 6215 DIVAČA, vložek: 51.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 7. 7. 1993; PREKR-
SKY MIRO, Kettejeva 18, 6215 DIVAČA,
vložek: 49.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
7. 7. 1993.

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

Sr-16159
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/01001 z dne 16. 3. 2000
pod št. vložka 1/04621/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: MACRO Trgovina in storitve
d.o.o. Štjak

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Štjak 15, 6222 ŠTANJEL
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BLOKAR MITJA, Štjak 15,

6222 ŠTANJEL, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 27. 10. 1993.

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

Sr-16162
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/01002 z dne 16. 3. 2000
pod št. vložka 1/04633/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ALBAN, trgovina, proizvodnja,
komercialne in finančne storitve, turizem,
d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ferrarska 14, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ALBAN GIORGIO, Via No-

nis 4, MARSAN DI MAROSTICA, ITALIJA,
vložek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 4. 11. 1992.

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

Sr-16165
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/01003 z dne 16. 3. 2000
pod št. vložka 1/04634/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: SIM ASSEMBLY, trgovina, pro-
izvodnja, finančne in komercialne storit-
ve, turizem, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pristaniška 14, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SIMEON FRANCO, Via Ma-

meli 12, AIELO DEL FRIULI, ITALIJA, vložek:
30.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 7.
1993; SIMEON MARCO, Via Mameli 12,
AIELLO DEL FRIULI, ITALIJA, vložek:
45.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 7.
1993; SIMEON LAURA, Via Mameli 12, AIE-
LLO DEL FRIULI, vložek: 20.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 9. 7. 1993; RAZA ROSI-
TA, Via Mameli 12, AIELLO DEL FRIULI, ITA-
LIJA, vložek: 5.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 9. 7. 1993.

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

Sr-16168
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/01004 z dne 16. 3. 2000
pod št. vložka 1/04649/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: VAAM, turizem, prevozne storit-
ve, uvoz-izvoz in trgovina, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kidričeva 20, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEHLIVANOVIĆ ADNAN, Lu-

ftije Smajlagić 17, BANJA LUKA, BIH, vlo-
žek: 25.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 2. 1993; STANIVUKOVIĆ RANKO, Ho-
tel Metropol, OHRID, MAKEDONIJA, vložek:
25.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 2.
1993; DEDIČ ERMIN, M.M. Kresića 69, BA-
NJA LUKA, BIH, vložek: 25.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 2. 1993; TRAKO ALI-
JA, 11. Kraj. Divizije 56, BANJA LUKA, BIH,
vložek: 25.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa

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

Sr-16171
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/01005 z dne 16. 3. 2000
pod št. vložka 1/04652/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: KRAGULJ - podjetje za trgovino
in storitve d.o.o. Materija

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Rožice 9, 6242 MATERIJA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRK ROMAN, Rožice 9,

6242 MATERIJA, vložek: 40.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 1. 7. 1993; GRK ROBE-
RT, Rožice 9, 6242 MATERIJA, vložek:
30.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 7.
1993; GRK DENIS, Rožice 9, 6242 MATE-
RIJA, vložek: 30.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 1. 7. 1993.

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

Sr-16174
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/01006 z dne 16. 3. 2000
pod št. vložka 1/04653/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: TEXFIL - IMPEX podjetje za pro-
izvodnjo in promet blaga in storitev,
d.o.o., Ilirska Bistrica, Račice 84/a

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Račice 84/a, 6250 ILIRSKA BI-
STRICA

Osnovni kapital: 151.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRESEVIĆ BRANKO, Rači-

ce 84/a, 6250 ILIRSKA BISTRICA, vložek:
151.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
16. 11. 1992.

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

Sr-16177
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/01007 z dne 16. 3. 2000

pod št. vložka 1/04654/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: STUDIO 418, solarij studio, go-
stinstvo in osebne storitve, d.o.o., Kozina

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Rodiška 15, 6240 KOZINA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTANTE IGOR, Čufarjeva

17, 1000 LJUBLJANA, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 4. 1993.

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

Sr-16180
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/01008 z dne 16. 3. 2000
pod št. vložka 1/04667/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5851157
Firma: FIDIT - finančni inženiring in sto-

ritve, d.o.o. Ilirska Bistrica
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Stritarjeva 30, 6250 ILIRSKA

BISTRICA
Osnovni kapital: 144.773,11 Sit
Ustanovitelji: BLOKAR MARJAN, Stritar-

jeva 30, 6250 ILIRSKA BISTRICA, vložek:
144.773,11 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 7.
1993.

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

Sr-16183
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/01009 z dne 16. 3. 2000
pod št. vložka 1/04671/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: UTRIP, inženiring, mednarodna
trgovina, zastopanje, posredovanje, sto-
ritve, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta na Markovec 23, 6000
KOPER

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: COREL JOŽE, Cesta na Ma-

rkovec 23, 6000 KOPER, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 6.
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1993; DOLENC ALENKA, Puštal 95, 4220
ŠKOFJA LOKA, vložek: 50.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 4. 6. 1993.

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

Sr-16186
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/01010 z dne 16. 3. 2000
pod št. vložka 1/04703/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: PANAKEA d.o.o. posredništvo
in trgovina Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pot pomorščakov 16, 6320
PORTOROŽ

Osnovni kapital: 105.000,00 Sit
Ustanovitelji: DODIČ INGRID, Pot pomor-

ščakov 16, 6320 PORTOROŽ, vložek:
35.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 6.
1993; DODIČ PEGAN KLARA, Pot pomor-
ščakov 16, 6320 PORTOROŽ, vložek:
35.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 6.
1993; DODIČ RAFAEL, Pot pomorščakov
16, 6320 PORTOROŽ, vložek: 35.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16189
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/01011 z dne 16. 3. 2000
pod št. vložka 1/04783/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: FAR-MEŽ, Podjetje za trgovino,
proizvodnjo in storitve, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pristaniška 8, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 438.000,00 Sit
Ustanovitelji: FARKAŠ BOJANKA, Pot v

gaj 6, 6000 KOPER, vložek: 219.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 7. 1993; MEŠIČ
ALMA, S. S. Kranjčevića 11, BANJA LUKA,
vložek: 219.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 7. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16193
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/01012 z dne 16. 3. 2000
pod št. vložka 1/04819/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5900425
Firma: ŽARNICA, podjetje za izvajanje,

vzdrževanje in montažo telefonskih cent-
ral in elektro inštalacij, inženiring, trgovi-
no d.o.o., Piran

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Karla Marxa 6, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 826.500,00 Sit
Ustanovitelji: VRČON SILVAN, Karla Mar-

xa 6, 6330 PIRAN, vložek: 152.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 6. 7. 1993; GUZIJAN
MILAN, Ul. Svobode 28, 6330 PIRAN, vlo-
žek: 674.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 7. 1993.

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

Sr-16196
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/01013 z dne 16. 3. 2000
pod št. vložka 1/04825/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5880335
Firma: VENTES, družba za proizvodno

in trgovinsko dejavnost d.o.o. Postojna
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Globočnikova ul. 4, 6230 PO-

STOJNA
Osnovni kapital: 114.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽIBERNA TOMAŽ, Prešer-

nova 2 C, 6230 POSTOJNA, vložek:
38.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 8.
1994; ŽIBERNA TADEJA, Prešernova 2 C,
6230 POSTOJNA, vložek: 38.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 22. 8. 1994; ŽIBERNA
TIBOR, Prešernova 2 C, 6230 POSTOJNA,
vložek: 38.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 8. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-

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

Sr-16221
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/01026 z dne 17. 3. 2000
pod št. vložka 1/00778/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5308399
Firma: FENIKS, Podjetje za gostinstvo,

turizem, trgovino in storitve Portorož,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Obala št. 16, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 15.100,00 Sit
Ustanovitelji: GUSTINČIČ DARINKA, Oba-

la 16, 6320 PORTOROŽ, vložek:
11.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 10.
1989; GUSTINČIČ BOGDAN, Lucan 34/b,
6320 PORTOROŽ, vložek: 3.900,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 23. 10. 1989.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 8.12.1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je registr-
sko sodišče na podlagi prvega odstavka 32.
člena ZFPPod (Ur.list RS, št. 54/99) izdalo
sklep o izbrisu gospodarske družbe iz sod-
nega registra. Pravni pouk: Zoper sklep lah-
ko družbenik oziroma delničar gospodarske
družbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.

Sr-16224
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/01027 z dne 20. 3. 2000
pod št. vložka 1/03579/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5685613
Firma: RADIO MEGA. 1 d.o.o. Koper,

avdio in video produkcija
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vodopivčeva 14, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 721.827,00 Sit
Ustanovitelji: KODARIN VITOGOJ, Vojko-

vo nabrežje 22, 6000 KOPER, vložek:
433.096,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 10. 1992; MARSIČ IGOR, Zabavlje 9,
6272 SLOVENSKO GRAČIŠČE, vložek:
216.548,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 10. 1992; PRINČIČ ZDRAVKO, Kozana
125, 1356 DOBROVA, vložek: 72.183,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 10. 1992.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 10.12.1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je registr-
sko sodišče na podlagi prvega odstavka 32.
člena ZFPPod (Ur. list RS, št. 54/99) izdalo
sklep o izbrisu gospodarske družbe iz sod-
nega registra. Pravni pouk: Zoper sklep lah-
ko družbenik oziroma delničar gospodarske
družbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.
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KRANJ

Sr-14841
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00573 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/02447/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5511887
Firma: R & M, Čevljarstvo Bohinjska

Bistrica, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: MENCINGERJEVA 11, 4264

BOHINJSKA BISTRICA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROZMAN JANEZ, KAMNJE

12, 4264 BOHINJSKA BISTRICA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 4.
1991; SMUKAVEC VERONIKA, POD RO-
DICO 5, 4264 BOHINJSKA BISTRICA, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 4. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-14865
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00596 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/04230/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EITEX Proizvodnja in trgovina,
d.o.o., Škofja Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PODLUBNIK 13, 4220 ŠKOF-
JA LOKA

Osnovni kapital: 173.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAJNIK GORAZD, TRA-

TA 3, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
173.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
2. 11. 1992.

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

Sr-14867
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00597 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/04208/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

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

Firma: BEJA podjetje za trgovino in
proizvodnjo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: OREHOVLJE 31, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BENEDIČIČ JANEZ, ORE-

HOVLJE 31, 4000 KRANJ, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 8.
1992; BENEDIČIČ BERNARDA, OREHOV-
LJE 31, 4000 KRANJ, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 8. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-14869
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00598 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/04200/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: B & J, podjetje za proizvodnjo,
zastopstvo, trgovino na debelo in drob-
no, izvoz in uvoz, d.o.o., Na Plavžu 13,
Železniki

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: NA PLAVŽU 13, 4228 ŽELEZ-
NIKI

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BENEDIČIČ JULIJ, NA

KRESU 9, 4226 ŽELEZNIKI, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-14871
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00599 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/04017/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KANZLEI WALLNER Škofja
Loka d.o.o. Podjetje za svetovanje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TITOV TRG 4 B, 4220 ŠKOF-
JA LOKA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit

Ustanovitelji: ALSOFT PODREČA, pod-
jetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o., POD-
REČA 95, 4211 MAVČIČE, vložek:
40.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 5.
1992; PODJETJE KANZLEI WALLNER &
CO., KLAGENFURT, BAHNHOFSTR.47
KLAGENFURT, AUSTRIA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 5.
1992; WALLNER MIHAEL, WALDMUELLE-
RGASSE 25, KLAGENFURT, AVSTRIJA,
vložek: 10.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 8. 5. 1992.

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

Sr-14873
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00600 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/03795/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MAL, proizvodnja, trgovina in
storitve, gostinstvo in turizem d.o.o. Ško-
fja Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: LJUBLANSKA CESTA 23,
4220 ŠKOFJA LOKA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIHELIČ ANTON, LJUB-

LJANSKA C. 23, 4220 ŠKOFJA LOKA, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-14875
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00601 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/03636/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KARO, storitveno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Jesenice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TAVČARJEVA 11, 4270 JESE-
NICE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROZMAN KATARINA, TAV-

ČARJEVA 11, 4270 JESENICE, 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 re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-14877
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00602 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/03806/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ANANDA, studio za radost živ-
ljenja, d.o.o., Preddvor

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PREDDVOR 33, 4205 PRED-
DVOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOS MARIJA, PREDDVOR

33, 4205 PREDDVOR, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 3. 1992.

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

Sr-14879
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00603 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/03731/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LATAS, trgovina in turizem,
d.o.o., Kranjska gora Ledine 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: LEDINE 6, 4281 KRANJSKA
GORA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LATAS DARKO, LEDINE 6,

4280 KRANJSKA GORA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 3. 1992.

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

Sr-14881
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00604 z dne 22. 2.

2000 pod št. vložka 1/04206/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TOMPET, Podjetje za trgovino
in storitve, Grenc, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GRENC 20, 4220 ŠKOFJA
LOKA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: TOMŠIČ PETER, GRENC

20, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-14885
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00606 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/04191/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AGAPORNIS, podjetje za trgo-
vino in storitve Kranj, Likozarjeva 4,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: LIKOZARJEVA 4, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZUPAN ALEŠ, LIKOZARJE-

VA 4, 4000 KRANJ, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 15. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-14888
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00607 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/04154/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MIRAMAR EKSPORT, podjetje
za zunanjo in notranjo trgovino d.o.o.
Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TRIGLAVSKA 19, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: POTOČNIK LIDIJA, SES-

LJAN 10 H, DEVIN, NABREŽINA, ITALIJA,

vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 4. 1990; DONA’UMBERTO, VIA N.SA-
URO 74, PIERIS, SAN CANZIAN D’ISON-
ZO ITALIA, vložek: 700,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 25. 4. 1992; BETTINI GIORGIO
PIETRO, VIA AQUILEIA 6 A, MONFALCO-
NE, ITALIA, vložek: 700,00 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 25. 4. 1992.

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

Sr-14891
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00608 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/04064/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: N.N. TRADE Proizvodnja, trgo-
vina, storitve, d.o.o., Kranj, Koroška c.
53

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KOROŠKA C. 53, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOŽEK JOŽICA, KORO-

ŠKA C. 53, 4000 KRANJ, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 3. 1992.

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

Sr-14894
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00609 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/04049/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5677050
Firma: SPEDY, podjetje za trgovino in

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

odgovornostjo
Sedež: SREDNJE BITNJE 25, 4209

ŽABNICA
Osnovni kapital: 190.000,00 Sit
Ustanovitelji: PORENTA BORIS, SR. BI-

TNJE 25, 4209 ŽABNICA, vložek:
190.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena 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 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-14897
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00610 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/04042/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: OBZORJA, storitve, trgovina in
proizvodnja d.o.o. Kranj, C. Staneta Ža-
garja 27

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: C. STANETA ŽAGARJA 27,
4000 KRANJ

Osnovni kapital: 100.519,00 Sit
Ustanovitelji: MEDOBČINSKA ORGANI-

ZACIJA SLEPIH IN SLABOVIDNIH KRANJ,
C. STANETA ŽAGARJA 27, 4000 KRANJ,
vložek: 100.519,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 27. 8. 1992.

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

Sr-14900
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00611 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/04040/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5676185
Firma: PLASTLES Trgovina in pred-

elava d.o.o., Sovodenj
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: HOBOVŠE 3, 4225 SOVODENJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOSMAČ ŠTEFAN, HOBO-

VŠE 3, 4225 SOVODENJ, vložek:
3.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 3.
1992; KOSMAČ LJUDMILA, HOBOVŠE 3,
4225 SOVODENJ, vložek: 3.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 23. 3. 1992; KOS-
MAČ NIKO, HOBOVŠE 3, 4225 SOVODE-
NJ, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 23. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-14903
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00612 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/03980/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: NAN, podjetje za posredova-
nje, zastopstva, trgovino in organizira-
nje prireditev, d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GUBČEVA ULICA 1, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 297.440,00 Sit
Ustanovitelji: SUŠNIK BOJAN, GUBČE-

VA UL. 1, 4000 KRANJ, vložek:
297.440,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-14907
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00613 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/03914/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MOTO proizvodno in storitve-
no podjetje d.o.o. Šenčur

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BELEHARJEVA 31, 4208 ŠE-
NČUR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POGAČAR ZORAN, BELE-

HARJEVA 31, 4208 ŠENČUR, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 1.
1991.

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

Sr-14911
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00614 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/04041/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5685966
Firma: ALSA Storitve in trgovina d.o.o.

Jesenice
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: TITOVA 58, 4270 JESENICE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MULAHMETOVIĆ SENAD,

JEDINSTVA BB, BOSANSKA KRUPA, vlo-
žek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
16. 12. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-14915
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00615 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/04099/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BAAS, trgovina in storitve d.o.o.
Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GOLNIŠKA 90, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: AVSEC MILOŠ, C. 24. JU-

NIJA 76, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 2.
1991.

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

Sr-14919
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00616 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/02095/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5467128
Firma: TIMS CO., podjetje za proizvo-

dnjo polivretanskih mas, trgovino, tran-
sport, storitve, svetovanje, marketing, in-
ženiring, zastopanje Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: CESTA JLA 35/B, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LOMBAR FRANČIŠKA, CE-

STA JLA 35/B, 4000 KRANJ, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 1.
1991.
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Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 18.11.1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor prepozen, je sodi-
šče izdalo sklep, s katerim je na podlagi 1.
odstavka 32. člena ZEPPod izbrisalo subjekt
vpisa iz sodnega registra. Pravni pouk: Zo-
per sklep lahko družbenik oziroma delničar
gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-14923
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00617 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/04405/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: IRENA, podjetje za storitve, po-
sredovanje, trgovino, Jesenice d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: UKOVA 12 C, 4270 JESENI-
CE

Osnovni kapital: 113.500,00 Sit
Ustanovitelji: KRIVEC IRENA, UKOVA 12

C., 4270 JESENICE, vložek: 113.500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 2. 1993.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 28.12.1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor neutemeljen, je
sodišče izdalo sklep, s katerim je na podla-
gi 1. odstavka 32. člena ZEPPod izbrisalo
subjekt vpisa iz sodnega registra. 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-14927
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00618 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/02684/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AKI, podjetje za gostinstvo, tr-
govino in turizem, d.o.o. Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TAVČARJEVA 23, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAJGELJ RAFAEL, GOLNI-

ŠKA C. 79, 4000 KRANJ, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 11. 1991; FRI-
GELJ MILENA, RETLJEVA UL. 12, 4000
KRANJ, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 5. 11. 1991.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 24.12.1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor neutemeljen, je
sodišče izdalo sklep, s katerim je na podla-
gi 1. odstavka 32. člena ZEPPod izbrisalo
subjekt vpisa iz sodnega registra. 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-14931
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00619 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/02857/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5644259
Firma: GRAF-JAHT, Podjetje za grafi-

čne storitve, turizem in trgovino Radov-
ljica, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KAJUHOVA 10, 4240 RADOV-
LJICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAVLIN BORUT, CANKAJ-

REVA 2, 4240 RADOVLJICA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 12.
1991.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 28.12.1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor neutemeljen, je
sodišče izdalo sklep, s katerim je na podlagi
1. odstavka 32. člena ZEPPod izbrisalo sub-
jekt vpisa iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-14935
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00620 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/00829/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MONTLES, podjetje za proiz-
vodnjo stavbnega pohištva Radovljica,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KAJUHOVA 8, 4240 RADOV-
LJICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LUKAN ANDREJ, KAJUHO-

VA 8, 4240 RADOVLJICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 1.
1990.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 17.11.1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor neutemeljen, je
sodišče izdalo sklep, s katerim je na podla-
gi 1. odstavka 32. člena ZEPPod izbrisalo
subjekt vpisa iz sodnega registra. 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-14965
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00630 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04361/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ELLI, podjetje za trgovino, pro-
izvodnjo in gostinstvo, Škofja Loka,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: STARA C. 13, 4220 ŠKOFJA
LOKA

Osnovni kapital: 850.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOLINAR VALENTIN, STA-

RA C. 13, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
850.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-14969
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00631 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04358/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: OVSENIK, gradbeništvo, kovi-
noplastika in trgovina, Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: JEZERSKA CESTA 78 A, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: OVSENIK JOŽE, JEZER-

SKA C. 78 A, 4000 KRANJ, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 12.
1992; OVSENIK ALEŠ, JEZERSKA C. 78
A, 4000 KRANJ, vložek: 50.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 29. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-14973
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00632 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04357/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TEAK - LES - MAČEK, podjetje
za izdelovanje lesnih izdelkov d.o.o.,
Škofja Loka, Virmaše 58

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: VIRMAŠE 58, 4220 ŠKOFJA
LOKA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAČEK ALOJZIJ, VIRMA-

ŠE 58, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 12.
1992; MAČEK DOMINIK, VIRMAŠE 58,
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4220 ŠKOFJA LOKA, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 12. 1992.

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

Sr-14977
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00633 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04355/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5723426
Firma: SEKRA d.o.o. gostinstvo, turi-

zem, trgovina, Bled, Ljubljanska 4
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: LJUBLJANSKA 4, 4260 BLED
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRANNER GIOVANNI, TE-

RVISO, ITALIJA, vložek: 80.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 30. 10. 1992; ŠEBJA-
NIČ DARKO, C. REVOLUCIJE 7, 4270 JE-
SENICE, vložek: 20.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 30. 10. 1992.

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

Sr-14981
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00634 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04319/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JECOLA podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve d.o.o., Rodine

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: RODINE 51, 4274 ŽIROVNICA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIČAR ALEŠ, RODINE 51,

4274 ŽIROVNICA, vložek: 100.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 15. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-14985
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00635 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04291/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DIJAK, podjetje za trgovino in
transport, d.o.o., Bohinjska Bistrica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: VODNIKOVA 11 A, 4264 BO-
HINJSKA BISTRICA

Osnovni kapital: 108.000,00 Sit
Ustanovitelji: DIJAK VINCENC, VODNI-

KOVA 11 A, 4264 BOHINJSKA BISTRICA,
vložek: 108.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 25. 1. 1993.

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

Sr-14989
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00636 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04282/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BE - FI trgovina in storitve d.o.o.
Gorenja vas

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GORENJA VAS 64 A, 4224
GORENJA VAS

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BEVK JOŽE, GORENJA

VAS 64 A, 4224 GORENJA VAS, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 1.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-14993
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00637 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04236/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SUNRISE, inženiring, d.o.o.,
Kranj, Veljka Vlahoviča 8

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: VELJKA VLAHOVIČA 8, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠIBENIK DANILO, VELJKA

VLAHOVIČA 8, 4000 KRANJ, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 3.
1992; ŠIBENIK BOJAN, VELJAK VLAHOVI-
CA 8, 4000 KRANJ, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 31. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-14996
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00638 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04203/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TOP ALP, trgovina, gostinstvo
in turizem, d.o.o., Lesce

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ALPSKA C. 33, 4248 LESCE
Osnovni kapital: 549.720,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTEFE DUŠAN, ALPSKA

C. 33, 4248 LESCE, vložek: 549.720,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15000
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00639 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/03600/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5641730
Firma: GUNA, mednarodno trgovsko

podjetje, d.o.o. Kranj, Stražiška 15/c
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: STRAŽIŠKA 15/C, 4000

KRANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GUNA ROK, STRAŽIŠKA

15 C, 4000 KRANJ, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 7. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
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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-15003
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00640 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04460/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BRANKA TRADE, podjetje za
trgovino, turizem in storitve, d.o.o. Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SMLEDNIŠKA 24, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 123.800,00 Sit
Ustanovitelji: MULJAVEC BRANKA, SM-

LEDNIŠKA 24, 4000 KRANJ, vložek:
123.800,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 2. 1993.

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

Sr-15006
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00641 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04453/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: META trgovsko podjetje, d.o.o.,
Radovljica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KRANJSKA 4 A, 4240 RADOV-
LJICA

Osnovni kapital: 118.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOLMANKO METKA, VIŠ-

NAJREVA UL. 6, 1215 MEDVODE, vložek:
118.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15009
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00642 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04416/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PROVAR, Podjetje za inženiri-
ng in marketing, d.o.o., Tržič, Pristavška
cesta 65

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PRISTAVŠKA CESTA 65, 4290
TRŽIČ

Osnovni kapital: 125.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOVŠAK ALBIN, PRISTAV-

ŠKA C. 65, 4290 TRŽIČ, vložek:
125.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 3.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15012
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00643 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04379/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: NINO FERRARI, trgovina in za-
stopstvo, d.o.o., Radovljica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KOPALIŠKA 10, 4240 RADO-
VLJICA

Osnovni kapital: 126.809,00 Sit
Ustanovitelji: FERRARI NINO, LJUBLJA-

NSKA 33, 4240 RADOVLJICA, vložek:
126.809,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 3.
1993.

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

Sr-15015
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00644 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04378/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CHIWEL d.o.o. proizvodno in
trgovsko podjetje Smoleva 7, Železniki

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SMOLEVA 7, 4228 ŽELEZNIKI
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: CHIWELE JONES, SMO-

LEVA 7, 4228 ŽELEZNIKI, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 12.
1992; GASER GABRIJELA, SMOLEVA 7,
4228 ŽELEZNIKI, vložek: 50.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 24. 12. 1992.

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

Sr-15018
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00645 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/03839/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: IZPO trgovina, servis, storitve
in proizvodnja d.o.o. Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ZASAVSKA 64, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: POLAJNAR IZIDOR, ZASA-

VSKA 64, 4000 KRANJ, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992.

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

Sr-15021
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00646 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04193/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SLOVECO, trgovsko podjetje
Radovljica, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GORENJSKA C. 37, 4240 RA-
DOVLJICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOROŠEC DANILO, MO-

ŠNJE 39, 4240 RADOVLJICA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 2.
1993.

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

Sr-15025
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00647 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04005/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FOX podjetje za trgovino in ma-
rketing Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: JULETA GABROVŠKA 23,
4000 KRANJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: OSTANEK FRANC, SKALI-

CA 14, 4000 KRANJ, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 28. 3. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15028
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00648 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04477/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DRAMI podjetje za elektroser-
visne storitve in trgovino d.o.o. Gozd Ma-
rtuljek, Gobela 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GOBELA 5, 4282 GOZD MAR-
TULJEK

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIHALIČ DRAGO, GOBE-

LA 5, 4282 GOZD MARTULJEK, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15031
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00649 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04521/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: STUDIO E, oblikovanje in stori-
tve, d.o.o., Križe

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: RETNJE 5, 4294 KRIŽE
Osnovni kapital: 168.787,00 Sit
Ustanovitelji: JAKŠIČ VALENTIN, RET-

NJE 5, 4294 KRIŽE, vložek: 84.383,50
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 2. 1993; JAK-

ŠIČ EVA, RETNJE 5, 4294 KRIŽE, vložek:
84.393,50 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 2.
1993.

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

Sr-15034
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00650 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04476/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KNIFIC MARKETING trgovsko
podjetje d.o.o. Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: LUZNARJEVA 12, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KNIFIC STANISLAV, LUZ-

NARJEVA 12, 4000 KRANJ, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 3.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15037
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00651 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04473/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JAMAGA, podjetje za trgovsko,
servisno in proizvodno dejavnost, d.o.o.,
Jesenice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: VERDNIKOVA 32, 4270 JESE-
NICE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KANC GABER, VERDNI-

KOVA 32, 4270 JESENICE, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15040
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00652 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04488/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AGROMART podjetje za trgovi-
no in storitve d.o.o. Kuratova 52, Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KURATOVA 52, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 112.119,80 Sit
Ustanovitelji: MARTINEK STANISLAV,

KURATOVA 52, 4000 KRANJ, vložek:
112.119,80 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 4.
1993.

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

Sr-15043
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00653 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04271/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RELS, podjetje za svetovanje,
storitve, posredovanje in zastopanje, go-
stinstvo, turizem in trgovina d.o.o. Tržič

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ZVRIČE 23, 4290 TRŽIČ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠPAROVEC EMIL, ZVIRČE

23, 4290 TRŽIČ, vložek: 100.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 16. 12. 1992.

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

Sr-15046
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00654 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04343/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5723949
Firma: JING, Podjetje za trgovino, or-

ganizacijo, kulturnoumetniško dejavno-
st in prevoz, d.o.o., Bohinjska Bistrica,
Pod Rodico 3
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: POD RODICO 3, 4263 BO-
HINJSKA BISTRICA

Osnovni kapital: 105.000,00 Sit
Ustanovitelji: ISKRA DAMJANA, TITOVA

18, 4270 JESENICE, vložek: 35.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 1. 1993; ČU-
FER BRANKA, POD RADICO 3, 4265 BO-
HINJSKA BISTRICA, vložek: 35.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 27. 1. 1993; PRIS-
TOV NATAŠA, C. REVOLUCIJE 5, 4270
JESENICE, vložek: 35.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 27. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15049
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00655 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/04024/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5678587
Firma: KRLE, proizvodnja, trgovina in

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

odgovornostjo
Sedež: TRNJE 3, 4220 ŠKOFJA LOKA
Osnovni kapital: 205.000,00 Sit
Ustanovitelji: JOVIĆ GORDANA, BLAŽE-

VA 10, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
205.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 1. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15052
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00656 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/03996/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GOLDEN NIRMALA podjetje za
gostinstvo in turizem Šenčur Kuraltova
8 d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KURALTOVA 8, 4208 ŠENČUR
Osnovni kapital: 145.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽEROVNIK JOŽE, KURAL-

TOVA 8, 4208 ŠENČUR, vložek:

145.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15055
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00657 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/04504/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5788510
Firma: KOVAČIČ - SERVIS, proizvod-

nja, storitve in trgovina, d.o.o., Škofja
Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: POD PLEVNO 44, 4220 ŠKO-
FJA LOKA

Osnovni kapital: 122.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČIČ MIRAN, POD

PLEVNO 44, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
122.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15058
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00658 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/04006/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MITON, podjetje za elektroni-
ko, računalniške storitve, finančni inže-
niring in trgovino, Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BETONOVA 19, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTULAR MITJA, BETONO-

VA 19, 4000 KRANJ, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 7. 4. 1992.

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

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

Sr-15061
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00659 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/03671/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: WOODLAND podjetje za izva-
janje gozdarskih del in trgovino d.o.o.
Bled, Župančičeva 26

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ŽUPANČIČEVA 26, 4260 BLED
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LIKAR ZDRAVKO, ŽUPAN-

ČIČEVA 26, 4260 BLED, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15064
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00660 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/03590/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DOMINANTA, podjetje za trgo-
vino, storitve, zastopništvo, turizem,
uvoz in izvoz, d.o.o., Kranj, Gubčeva 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GUBČEVA 3, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 8.500,00 Sit
Ustanovitelji: HOMOVEC ALEŠ, GUB-

ČEVA 3, 4000 KRANJ, vložek: 8.500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15067
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00661 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/04044/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TRADE EXPRESS, Podjetje za
trgovino in storitve, d.o.o., Kranj, Prezre-
nje 5, Podnart
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PREZRENJE 5, 4244 POD-
NART

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ULF BIRGER ISAKASSON,

ROTENTURM ST.21/8, WIEN AVSTRIJA,
vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 12. 8. 1992; RIP BRANKO, F. KLJAJI-
ČA BR. 1, SARAJEVO, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 8. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15070
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00662 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/04026/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BAVARIA-TEX, izvoz, uvoz, pro-
izvodnja, d.o.o., Jesenice, Posvetna 3a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PROSVETNA 3 A, 4270 JESE-
NICE

Osnovni kapital: 20.000,00 Sit
Ustanovitelji: KELLER FERDINAND, WE-

ICHSTRASSE 46, 8084 SCHLAGEN, HO-
FEN/WOERTHSEE NEMČIJA, vložek:
20.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 9.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15073
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00663 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/03931/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: STYLE, podjetje za trgovino,
turizem in inženiring, d.o.o. Kranjska
gora, Vršička c. 27

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: VRŠIČKA C. 27, 4280 KRAN-
JSKA GORA

Osnovni kapital: 140.000,00 Sit
Ustanovitelji: DELJKIĆ NASER, DOBRO-

VOLJAČKA 38, SARAJEVO, vložek:
70.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 10.

1992; BJELJAC SLOBODAN, Z. BALOKO-
VIČA B.B., SARAJEVO, vložek: 70.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 11. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15075
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00664 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/03879/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BOHNEC, svetovanje, trgovina,
storitve, d.o.o. Šorlijeva 39, Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ŠORLIJEVA 39, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOHNEC IVAN, ŠORLIJE-

VA 39, 4000 KRANJ, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 8. 4. 1992.

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

Sr-15077
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00665 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/03830/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MANGO industrijska zastopst-
va, izvoz-uvoz d.o.o. Cankarjeva 4, Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: CANKARJEVA 4, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 9.080,00 Sit
Ustanovitelji: PRACH KURT, WIDMANN-

GASSE 44, ILLACH, AVSTRIJA, vložek:
9.080,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 11.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15079
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00666 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/03816/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BILLCOMERC, podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ŠORLIJEVA 25, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RADANOVIČ MILOVAN,

ŠORLIJEVA 25, 4000 KRANJ, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 4.
1992.

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

Sr-15081
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00667 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/03628/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GREKAS proizvodno, trgovsko
in storitveno podjetje Visoko, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: VISOKO 101, 4212 VISOKO
Osnovni kapital: 9.095,00 Sit
Ustanovitelji: KARUN GREGOR, VISO-

KO 101, 4212 VISOKO, vložek: 9.095,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 4. 1992.

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

Sr-15082
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00668 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/03515/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JAMB, EXPORT-IMPORT, Pos-
redništvo, akvizicija, gostinske, trgovske
in obrtne storitve, d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ŠORLIJEVA 9, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VUKOTIĆ MLADEN, ŠOR-

LIJEVA 9, 4000 KRANJ, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 4. 1992.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15084
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00669 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/04318/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TJANA, Posredniško, trgovsko,
turistično in gostinsko podjetje Podnart
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: POSAVEC 9, 4244 PODNART
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MOHAR TATJANA, POSA-

VEC 9, 4244 PODNART, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 2.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15085
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00670 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/04272/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: HISPANA, podjetje za razisko-
valne dejavnosti, izobraževanje storitve
in trgovino, d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KIDRIČEVA 20, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 115.500,00 Sit
Ustanovitelji: JENŠTERLE INES, KIDRI-

ČEVA 20, 4000 KRANJ, vložek:
115.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15086
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00671 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/04635/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JUSTIN, avtomehanične storit-
ve in trgovina Radovljica d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: JELOVŠKA C. 10, 4240 RA-
DOVLJICA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: JUSTIN SANDI, JELOVŠKA

C. 10, 4240 RADOVLJICA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
3. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15088
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00672 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/04559/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KONRAD Podjetje za prevozni-
štvo in trgovino d.o.o. Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BRITOF 20, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KONDIČ RADOVAN, BRI-

TOF 20, 4000 KRANJ, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 1. 1993; KON-
DIČ STOJA, BRITOF 20, 4000 KRANJ, vlo-
žek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
4. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15091
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00673 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/04533/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BACK, gostinstvo in trgovina,
d.o.o., Bled

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GRAJSKA 21, 4260 BLED
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BACK IVAN, GRAJSKA 21,

4260 BLED, vložek: 100.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 29. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15093
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00674 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/04265/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5575818
Firma: SIMPEKS PLUS Trgovsko in

proizvodno podjetje d.o.o., Kranj, Kolo-
dvorska 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KOLODVORSKA 5, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BUNIĆ STJEPAN, BREST

35 A, 1292 IG, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 14. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15096
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00675 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/03734/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KOFLER, Stanovanjski servis,
zastopstva in trgovina, d.o.o., Škofja
Loka, Blaževa ul. 3b

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BLAŽEVA UL. 3 B, 4220 ŠKO-
FJA LOKA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOFLER EMIL, BLAŽEVA

UL. 3 B, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 4.
1992; KOFLER BRANKA, BLAŽEVA UL. 3
B, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 4. 1992.

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

Sr-15099
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00676 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/04660/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BIZJAN, podjetje za avtome-
haniko Prelesje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PRELESJE 6, 4224 GORENJA
VAS

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BIZJAN FRANC, PRELES-

JE 6, 4224 GORENJA VAS, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 5.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15102
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00677 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/04606/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: UMNIK, podjetje za gradbeno
dejavnost, d.o.o., Kranj, Kebetova 31

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KEBETOVA 31, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 123.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZORKO MARTIN, KEBE-

TOVA 31, 4000 KRANJ, vložek:
123.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 3. 1993.

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

Sr-15105
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00678 z dne 24. 2.

2000 pod št. vložka 1/05244/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VIVIEN’S, Podjetje za modo, za-
stopstvo in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: MESTNI TRG 32, 4220 ŠKOF-
JA LOKA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DEKLEVA MARTA, MEST-

NI TRG 36, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 5.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15108
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00679 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/05158/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: IHP, trgovina na debelo in dro-
bno, d.o.o., Lesce

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: FINŽGARJEVA 8, 4248 LESCE
Osnovni kapital: 108.350,00 Sit
Ustanovitelji: PLASTIMPEC GMBH, FIN-

KENSTEIN FUERNITZ, AVSTRIJA, vložek:
108.350,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 6.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15111
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00680 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/05137/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PERISTER, import - export,
d.o.o. Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: CESTA NA KLANEC 19, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MURTEZANI GAJUR, CE-

STA NA KLANEC 19, 4000 KRANJ, vložek:

100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15114
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00681 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/05079/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: INTERCOTRADE Trgovsko in
gostinsko podjetje d.o.o. KRANJSKA
GORA

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ČIČARE 2, 4280 KRANJSKA
GORA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: HRAPOVIĆ SARAJKO,

PRODICE FOHT 68, SARAJEVO BIH, vlo-
žek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15117
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00682 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/04879/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5774241
Firma: MOBI SHOP, trgovina in storit-

ve Škofja Loka, Podlubnik 154, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: PODLUBNIK 154, 4220 ŠKO-

FJA LOKA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOSEC FRANC, PODLU-

BNIK 154, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15120
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00683 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/04669/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5755352
Firma: FLIKCA podjetje za trgovske in

druge storitve d.o.o. Jesenice, Kidriče-
va 16

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KIDRIČEVA 16, 4270 JESENI-
CE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: DEBELAK SIMONA, ŠTRA-

VSOVA 5, 4270 JESENICE, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 3.
1993; POGAČAR MILANA, VRBA 19 B,
4274 ŽIROVNICA, vložek: 50.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 31. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15123
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00684 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/04607/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LI, trgovina d.o.o. Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: TAVČARJEVA 21, 4000

KRANJ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIRC MARJAN, LANGUSO-

VA 49, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 5.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15148
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00696 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/01040/00 vpisalo v

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

Firma: ALFA, podjetje za gospodar-
sko svetovanje, zastopanje in storitve
Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KURATOVA 48, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAVRIČ FRANC, KURATO-

VA 48, 4000 KRANJ, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 26. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15151
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00697 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/01043/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: M B MEDIUM, oblikovalsko in
propagandno podjetje Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PREDOSLJE 99 B, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAJER DAMJAN, PLANI-

NA 1, 4000 KRANJ, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 10. 2. 1990; BAVEC
MIHA, PREDOSLJE 99 B, 4000 KRANJ,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15154
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00698 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/01044/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: POLI-S, proizvodnja in trgovi-
na, Sebenje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SEBENJE 56, 4294 KRIŽE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAZBEC PAVEL, SEBENJE

56, 4294 KRIŽE, vložek: 1.000,00 Sit, ne

odgovarja, vstop: 2. 4. 1990; JAZBEC SMI-
LJANA, SEBENJE 56, 4294 KRIŽE, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
2. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15157
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00699 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/01047/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MEDIAN, podjetje za zunanjo
trgovino, založništvo in študentske sto-
ritve v tujini Krnaj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ŠORLIJEVA 3, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MALI JOŽEF, ŠORLIJEVA

3, 4000 KRANJ, vložek: 1.700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 18. 4. 1990; ZIDAR MA-
RIJA, TUGA VIDMARJA 6, 4000 KRANJ,
vložek: 200,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 4. 1990; OGRIZEK PAVEL, KIDRIČE-
VA 35, 4000 KRANJ, vložek: 100,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 18. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15160
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00700 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/01055/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TRGOP, gradbeništvo in zaklju-
čna dela v gradbeništvu, d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: JEZERSKA C. 132, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠMID FRANC, JEZERSKA

C. 132, 4000 KRANJ, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 1. 1990.

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

Sr-15163
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00701 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/01057/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KOLES, podjetje za lesno in
kovinsko galanterijsko dejavnost Cege-
lnica, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: CEGELNICA 68, 4202 NAKLO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KALAN JANEZ, SENIČNO

8, 4294 KRIŽE, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 28. 12. 1989; KOSEC
ANTON, CEGELNICA 68, 4202 NAKLO,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 12. 1989.

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

Sr-15165
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00702 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/01074/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ZAŠČITA, podjetje za tehnično
in fizično varovanje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ŠMIDOVA 1, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BALAŽIČ VIKTOR, ŠMIDO-

VA 1, 4000 KRANJ, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 23. 1. 1990; KRIS-
TAN GABRIJELA, PROSVETNA 4, 4270 JE-
SENICE, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 23. 1. 1990.

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

Sr-15168
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00703 z dne 25. 2.

2000 pod št. vložka 1/01078/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: HORTUS, urejanje zelenih pov-
ršin, d.o.o., Žiri

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: LEDINICA 7, 4226 ŽIRI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIKULETIČ MARKO, PU-

NTARJEVA 6, 6102 KOPER, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 2.
1990; ČADEŽ MIKULETIČ JUDITA, LEDI-
NICA 7, 4226 ŽIRI, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 22. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15171
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00704 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/01079/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: HIGH-TECH, servis in prodaja
avtomobilov Šenčur, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PIPANOVA 46, 4208 ŠENČUR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KADIVEC JANEZ, PIPANO-

VA 46, 4208 ŠENČUR, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 2. 1990.

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

Sr-15174
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00705 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/01080/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: OLA, podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o. Bohinjska Bela

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BOHINJSKA BELA 34, 4263
BOHINJSKA BELA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POGAČAR METKA, PRE-

ŠERNOVA 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
400,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 1.

1990; RAVNIK FRANCI, BOHINJSKA BELA
64, 4263 BOHINJSKA BELA, vložek:
400,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 1.
1990; AMBROŽIČ JANA, KAJUHOVA 17,
4260 BLED, vložek: 400,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 24. 1. 1990; STEPPICH MO-
NIKA Calle Hermandez Achoce Lopez Mu-
nillo 14, 8/III BERNABEN, MADRID, ŠPA-
NIJA, vložek: 400,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 24. 1. 1990; RAMOS ORDONEZ
HORTENCIA, GARCILUSO DU VEGA 7,
LIMA, PERU, vložek: 400,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 24. 1. 1990.

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

Sr-15177
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00706 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/01083/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BAČNAR, trgovina na drobno
in debelo ter gostinstvo, d.o.o Žiri

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: NOVOVAŠKA 53, 4226 ŽIRI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BAČNAR IGOR, NOVOVA-

ŠKA C. 53, 4226 ŽIRI, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 1. 1990; BAČ-
NAR MARTINA, NOVOVAŠKA C. 53, 4226
ŽIRI, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 9. 1. 1990.

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

Sr-15180
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00707 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/01084/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5851467
Firma: PTK, podjetje za trgovino in

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

odgovornostjo
Sedež: C. XXXI. DIVIZIJE 10, 4226

ŽIRI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POTOČNIK IVA, C. XXXI.

DIVIZIJE 10, 4226 ŽIRI, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 1. 1990.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-15183
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00708 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/01092/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DEJA, trgovinsko podjetje, Kra-
nj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: CESTA TALCEV 53, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠUJICA DENIS, MOŠE PI-

JADE 13, 4000 KRANJ, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 3. 1990.

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

Sr-15186
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00709 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/01096/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MIMOZA, trgovina z mešanim
blagom d.o.o., Jesenice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KIDRIČEVA 2, 4271 JESENI-
CE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: IVANIŠEVIČ DOBRAVEC

MARIJA, C. REVOLUCIJE 2, 4270 JESE-
NICE, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 26. 3. 1990.

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

Sr-15189
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00710 z dne 25. 2.

2000 pod št. vložka 1/01099/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5359929
Firma: KUNEJ, gostinsko-trgovinsko

podjetje in informacijski inženering,
Šenčur, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PIPANOVA 13, 4208 ŠENČUR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUNEJ IVAN ML., PIPANO-

VA 13, 4208 ŠENČUR, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15192
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00711 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/01101/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VIB, podjetje za trgovino, pos-
redništvo in marketing d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SITARSKA 11, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRUNEC VITJA, CELOV-

ŠKA 181, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 2.
1990.

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

Sr-15195
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00712 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/01107/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: I-DESIGN, podjetje za razvoj in
oblikovanje industrijskih izdelkov, Škof-
ja Loka, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PODLUBNIK 1C, 4220 ŠKOF-
JA LOKA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BERČIČ IVO, PODLUBNIK

154, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:

1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 3.
1990; JESENKO IZIDOR, BUKOV VRH 14,
4223 POLJANE, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 21. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15198
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00713 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/01112/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PALMA, Podjetje za trgovino z
mešanim blagom in proizvod- njo cvetja
ter okrasnih rastlin d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: LOKA 28 A, 4290 TRŽIČ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROMŠEK TOMO, LOKA

28, 4290 TRŽIČ, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 16. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15201
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00714 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/01115/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EBS SOFT, podjetje za infor-
macijsko svetovanje, trgovanje in razvoj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SP. BITNJE 39, 4209 ŽABNI-
CA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DEBELJAK ZDENKA, SP.

BITNJE 39, 4209 ŽABNICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 12.
1989.

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

Sr-15204
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00715 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/01121/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LIEPS, podjetje za promet in
storitve v notranji in zu- nanji trgovini,
Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: POT NA JOŠTA 35, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LIEBHART VID, POT NA

JOŠTA 35, 4000 KRANJ, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15207
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00716 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/01128/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5377650
Firma: MM, podjetje za posredovanje

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

odgovornostjo
Sedež: MILENE KORBARJEVE 4,

4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JEČNIK STANE, MILENE

KORBARJEVE 4, 4000 KRANJ, vložek:
40,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 3. 1990;
MILOŠEVIČ MILE, CESTA 1. MAJA 61,
4000 KRANJ, vložek: 1.960,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 2. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15210
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00717 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/01130/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

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

Matična številka: 5362288
Firma: ELTRONIC, elektrotehnično in

trgovsko podjetje, d.o.o., Mošnje
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: MOŠNJE 8A, 4240 RADOV-

LJICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KNAVS DAMJANA, MOŠ-

NJE 8A, 4240 RADOVLJICA, vložek:
500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 4.
1990; KNAVS ROMAN, MOŠNJE 8A, 4240
RADOVLJICA, vložek: 1.500,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 18. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15213
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00718 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/01134/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KIT, uvoz-izvoz, d.o.o., Tržič
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: ROČEVNICA 3, 4290 TRŽIČ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTRUKELJ DAMJANA, RO-

ČEVNICA 3, 4000 TRŽIČ, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15216
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00719 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/01136/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VALVINTER, trgovina, inženiri-
ng, marketing, svetovanje, storitve, za-
stopanje, turizem in proizvodnja, Križe,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: HLADNIKOVA 44, 4294 KRIŽE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HRABAR VINKO, HLADNI-

KOVA 44, 4294 KRIŽE, vložek: 980,00

Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 3. 1990; HRA-
BAR VALENTINA, HLADNIKOVA 44, 4294
KRIŽE, vložek: 980,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 26. 3. 1990; RILJE MARINKO, DRA-
GULIN 5, TROGIR, vložek: 40,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 26. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15219
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00720 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/01140/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MAX, podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve, Begunje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ZGOŠA 10, 4275 BEGUNJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: AGREŠ SABINA, ZGOŠA

10, 4275 BEGUNJE, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 12. 3. 1990; AGREŠ
JOSIP, KUKULJEVIČEVA 14, KARLOVAC,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 3. 1990.

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

Sr-15223
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00721 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/01148/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5380634
Firma: TRGODOM, proizvodno in tr-

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

odgovornostjo
Sedež: VIRMAŠE 94, 4220 ŠKOFJA

LOKA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOLINAR PAVEL, VIRMA-

ŠE 94, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
667,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 1.
1990; TROBEC LADO, DEMŠARJEVA CE-
STA 16, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
667,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 1.
1990; GOLIČIČ JOŽE, RETEČE 6, 4220
ŠKOFJA LOKA, vložek: 666,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 16. 1. 1990.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15227
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00722 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/01152/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ESTA, podjetje za gostinstvo
in trgovino, d.o.o. Jezers- ka NH, Žiri

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: JEZERSKA NH, 4226 ŽIRI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAVČIČ ANITA, JEZERSKA

NH, 4226 ŽIRI, vložek: 1.200,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 2. 2. 1990; KAVČIČ FRA-
NCI, JEZERSKA NH, 4226 ŽIRI, vložek:
800,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 2.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15230
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00723 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/01155/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VASTAN, podjetje za informati-
ko, turistično posredovanje in trgovanje,
d.o.o. Tržič

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KOVOR 83, 4290 TRŽIČ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VALJAVEC STANISLAV,

KOVOR 83, 4290 TRŽIČ, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15233
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00724 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/01165/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PROMSEKT, trgovsko podjet-
je, posredovanje in zastopstva, d.o.o.,
Preddvor

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: HOTEMAŽE 12, 4205 PRED-
DVOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CESAR STANKO, TOLMI-

NSKIH PUNTARJEV 2, 5000 NOVA GORI-
CA, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 28. 3. 1990.

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

Sr-15235
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00725 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/01167/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: OPAŽ, podjetje za proizvodnjo
in prodajo lesnih stavbnih elementov,
d.o.o., Begunje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SREDNJA VAS 6, 4275 BEGU-
NJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOMBOC TONE, SRED-

NJA VAS 6, 4275 BEGUNJE, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 12.
1989; GOMBOC ANA, SREDNJA VAS 6,
4275 BEGUNJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 22. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15238
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00726 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/01175/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LES, d.o.o., podjetje za finanč-
ni inženiring, Radovljica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KRANJSKA C. 13, 4240 RA-
DOVLJICA

Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: LES D.D., LJUBLJANA,

1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1990; PROFI
TRADE D.O.O., NAKLO, 4202 NAKLO, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 4. 1990; HP KMETIJSKA ZADRUGA,
GABROVKA - DOLE, 1274 GABROVKA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15241
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00727 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/01176/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: NAGLIČ - TURIZEM IN GOSTIN-
STVO, podjetje za turizem in gostinstvo,
Tupaliče, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TUPALIČE 13, 4205 PRED-
DVOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NAGLIČ FRANC, TUPALI-

ČE 13, 4205 PREDDVOR, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15244
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00728 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/01186/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ASTA, podjetje za trgovino, za-
stopništvo in psredniško dejavnost, Ško-
fja Loka, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TRATA 31 A, 4220 ŠKOFJA
LOKA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
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Ustanovitelji: ŠTERJOV GORGI, FRAN-
KOVO NASELJE 74, 4220 ŠKOFJA LOKA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 3. 1990; LELOV JORDANČE, FRAN-
KOVO NASELJE 159, 4220 ŠKOFJA
LOKA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 20. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15247
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00729 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/01189/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DENIRA DESIGN, proizvodnja
oblačil in trgovina, d.o.o., Jesenice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KIDRIČEVA 35, 4270 JESENI-
CE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JELEN ALMIRA, TITOVA 4

A, 4270 JESENICE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15250
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00730 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/01192/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LIBAK, livarna barvnih kovina,
d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: POT NA JOŠTA 14, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RODE MARJAN FRANC,

MOŠE PIJADE 34, 4000 KRANJ, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 12.
1989; MARKUN NEDA, POT NA JOŠTA
34, 4000 KRANJ, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 27. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15253
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00731 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/01194/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GEOKOMP, podjetje za geode-
tske, komercialne in pravne zadeve,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: VIRMAŠE 120, 4220 ŠKOFJA
LOKA

Osnovni kapital: 1.999,98 Sit
Ustanovitelji: ČUŠ MARTINA, GROHAR-

JEVO NASELJE 8, 4220 ŠKOFJA LOKA,
vložek: 666,66 Sit, ne odgovarja, vstop:
27. 12. 1989; URH MAJDA, VIRMAŠE
120, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek: 666,66
Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 12. 1989;
URH JANEZ, VIRMAŠE 120, 4220 ŠKOF-
JA LOKA, vložek: 666,66 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 27. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15256
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00732 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/01201/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5368570
Firma: PROMETEJ, podjetje za raču-

nalniško zanesljivostno inženirstvo,
d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BERTONCLJEVA 21, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 12.369,00 Sit
Ustanovitelji: PISKAR DR. RIHARD, BE-

RTONCLJEVA 21, 4000 KRANJ, vložek:
12.369,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 4.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15259
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00733 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/01202/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PROTEX, trgovsko, posredni-
ško podjetje, d.o.o., Škofja Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: FRANKOVO NASELJE 61,
4220 ŠKOFJA LOKA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DIMOV BORIS, FRANKO-

VO NASELJE 61, 4220 ŠKOFJA LOKA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
4. 4. 1990.

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

Sr-15262
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00734 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/01205/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MIPO, podjetja za proizvodnjo
pohištva in galanterije iz lesa ter trgovi-
no Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BRITOF 116, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PODJED MATJAŽ, BRITOF

116, 4000 KRANJ, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 4. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15265
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00735 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/01206/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: IMK, podjetje za trgovino in po-
sredništvo Škofja Loka, d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GROHARJEVO NASELJE 8,
4220 ŠKOFJA LOKA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKRJANC IZTOK, GROHA-

RJEVO NASELJE 8, 4220 ŠKOFJA LOKA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 4. 1999.

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

Sr-15267
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00736 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/01214/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: IZDELOVA EMBALAŽE HAF-
NER, izdelava embalaže, d.o.o., Škofja
Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: FRANKOVO NASELJE 85,
4220 ŠKOFJA LOKA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HAFNER TOMAŽ, FRAN-

KOVO NASELJE 85, 4220 ŠKOFJA LOKA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 4. 1990.

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

Sr-15269
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00737 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/01216/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MIR, podjetje za organiziranje
prevozov, nabavo in prodajo pogrebne
opreme, d.o.o., Jesenice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: C. REVOLUCIJE 2, 4270 JE-
SENICE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: IVANIŠEVIČ FRANE, C.

REVOLUCIJE 2, 4270 JESENICE, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 3.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-

ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15273
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00738 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/01218/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MAH, gostinstvo, turizem, trgo-
vina, d.o.o., Škofja Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: HAFNERJEVO NASELJE 89,
4220 ŠKOFJA LOKA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HAFNAR MATEJ, HAFNE-

RJEVO NASELJE 89, 4220 ŠKOFJA LOKA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15277
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00739 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/01223/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JULIUS, podjetje za trgovino,
turizem, gostinstvo in lesene izdelke,
d.o.o., Bohinjska Bistrica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: JELOVŠKA 1, 4264 BOHINJ-
SKA BISTRICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAMAR ALEKSANDRA,

JELOVŠKA 1, 4264 BOHINJSKA BISTRI-
CA, vložek: 1.020,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 2. 4. 1990; KRAMAR FRANC, JE-
LOVŠKA 1, 4264 BOHINJSKA BISTRICA,
vložek: 980,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
2. 4. 1990.

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

Sr-15281
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00740 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/01230/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: D & F, knjigovodski servis in
gospodarsko svetovanje, d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: CESTA NA RUPO 24, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRAŠIČ MITJA, CESTA NA

RUPO 24, 4000 KRANJ, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15285
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00741 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/01233/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BEROL, trajna delovna skup-
nost samostojnih kulturnih delavcev
p.o., Radovljica

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: LINHARTOV TRG 4, 4240 RA-

DOVLJICA
Osnovni kapital: 1.500,00 Sit
Ustanovitelji: MAGUŠAR URBAN, PO-

LJANSKA 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
500,00 Sit, ostalo, vstop: 5. 2. 1990; BAJT
VANJA, POVŠETOVA 104/B, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 500,00 Sit, ostalo, vstop:
5. 2. 1990; ČIŽMEK JURIJ, POD HRASTI
45, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit,
ostalo, vstop: 5. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15289
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00742 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/01235/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MARKET AŠ, trgovsko podjetje
Kranj, d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: RUČIGAJEVA 31, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTEBE ANTON, MOSTE 3,

1218 KOMENDA, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 11. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15293
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00743 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/01238/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PROPAGANDA COMMERCE, tr-
govina na debelo in drobno, d.o.o., Ra-
dovljica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: JELOVŠKA 5, 4240 RADOV-
LJICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BITENC SILVA, JELOVŠAK

5, 4240 RADOVLJICA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15297
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00744 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/01256/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: STIGA, servisno, trgovsko pod-
jetje in inženiring, d.o.o., Škofja Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SVETU DUH 120, 4220 ŠKO-
FJA LOKA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DRUŽINEC DRAGO, SVE-

TI DUH 120, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 4.
1990.

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

izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15301
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00745 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/01257/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DIMON, svetovalniški inžiniri-
ng, d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BRITOF 263, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAPLOTNIK METOD, TRA-

TA 12, 4207 CERKLJE, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 12. 1989; KO-
ROŠEC FRANC, BRITOF 263, 4000
KRANJ, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 13. 12. 1989.

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

Sr-15305
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00746 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/01260/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SLAP, podjetje za založništvo,
marketing, grafično proizvodnjo, trgovi-
no na debelo, trgovino na drobno, inže-
niring in zunanjo trgovino, Golnik, d.o.o

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GOLNIK 6, 4204 GOLNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POLENEC IVANKA, PAR-

TIZANSKA 16, 4000 KRANJ, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 1.
1990; PREDAN ZMAGA, UL. 29. HERCE-
GOVSKE DIV.9, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 1.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15309
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00747 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/01265/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: HORIZONT, podjetje za turizem
in trgovino, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SREDNJI VRH, 4282 GOZD
MARTULJEK

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MITIĆ MITO MIODRAG,

PŠATNIK 18, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12.
1989; ŠTULAR BOJAN, CESTA NA LAZE
2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 26. 12. 1989.

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

Sr-15313
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00748 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/01266/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: NAMEN, podjetje za nudenje
posredniških in zastopniških storitev v
blagovnem prometu in posredovanje
krajinskih storitev Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: VALJAVČEVA 31, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRIŽNAR DARJA, VALJAV-

ČEVA 31, 4000 KRANJ, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 12. 1989;
GRILEC JANEZ, KALINŠKOVA 39, 4000
KRANJ, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 22. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15317
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00749 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/01275/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:
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Firma: FRTUNUC, trgovsko gostinsko
podjetje, d.o.o., Škofja Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BINKELJ 1, 4220 ŠKOFJA
LOKA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOBLAR TONE, BINKELJ

1, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15321
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00750 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/01286/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MAKE UP, servisno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GOLNIŠKA 28, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAGORIČNIK OREST, GO-

LNIŠKA 28, 4000 KRANJ, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 4.
1990; CIGALE BRANKO, SP. REČICA 72,
3332 REČICA, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 4. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15325
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00751 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/01304/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VIBO, trgovsko in prevozno
podjetje, d.o.o., Lesce

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: NA TRATI 16, 4248 LESCE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIDIC BOGO, NA TRATI

16, 4248 LESCE, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 28. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-

ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15329
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00752 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/01313/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CATEKS, podjetje za izdelavo
tekstila in trgovino Ribno, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ZA PIŽEM 6, RIBNO, 4260
BLED

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CERAR ANTON, HLEBCE

3, 4260 BLED, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 27. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15333
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00753 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/01315/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

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

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: NA LOGU 19, 4290 TRŽIČ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VALJAVEC MARKO, C. 4.

JULIJA 17, 4290 TRŽIČ, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15337
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00754 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/02498/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

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

Firma: EMI, trgovsko, proizvodno in
gostinsko podjetje Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GREGORČIČEVA 8, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAHIĆ JASMIN, TRG PRE-

ŠERNOVE BRIGADE 5, 4000 KRANJ, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
30. 8. 1991.

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

Sr-15341
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00755 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/02501/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FILEX, trgovsko podjetje,
d.o.o., Naklo

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: STANKA ŽAGARJA 21, 4202
NAKLO

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BIZJAK GUSTI, STANKA

ŽAGARJA 21, 4202 NAKLO, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 8.
1991; BIZJAK TATJANA, STANKA ŽAGAR-
JA 21, 4202 NAKLO, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 17. 8. 1991.

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

Sr-15345
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00756 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/02511/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ARTUM, podjetje za trgovino
na debelo in drobno, proizvodnjo ter zu-
nanjo trgovino, Kranj, Jezerska c. 93/c,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: JEZERSKA C. 93/C, 4000
KRANJ
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Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEBAN SAMO, ALOJZA

TRAVNA 12, 4270 JESENICE, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 6.
1991; ZUPAN ANDREJA, JEZERSKA C. 93
C, 4000 KRANJ, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 6. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15349
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00757 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/02514/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CAR, avtomobilske storitve in
trgovina d.o.o. Sp. Bitnje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SP. BITNJE 42, 4209 ŽABNI-
CA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HARTMAN ANDREJ, SP.

BITNJE 42, 4209 ŽABNICA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 7.
1991.

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

Sr-15353
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00758 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/02515/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KLAR, komunalno proizvodno
podjetje d.o.o. Jesenice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PLANINA POD GOLICO 5 A,
4270 JESENICE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLINAR STANISLAV AND-

REJ, PLANINA POD GOLICO 5 A, 4270
JESENICE, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 7. 8. 1991; RESMAN BOŽI-
DAR, JAVORNIŠKI ROVT 1 A, 4270 JESE-
NICE, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 7. 8. 1991.

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

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

Sr-15357
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00759 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/02539/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ŠKORC, proizvodno, trgovsko
in storitveno podjetje, d.o.o., Tržič

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: CESTA 4. JULIJA ŠT. 51,
4290 TRŽIČ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKRJANC RADO, CESTA

4. JULIJA 51, 4290 TRŽIČ, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 7.
1991.

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

Sr-15361
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00760 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/02545/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MIZARSKE STORITVE RADOV-
LJICA, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ŠERCERJEVA 22, 4240 RA-
DOVLJICA

Osnovni kapital: 9.300,00 Sit
Ustanovitelji: AŽMAN ALOJZ, MAISTRO-

VA 6, 4240 RADOVLJICA, vložek: 300,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 5. 1991; BEVC
FRANCI, BAZOVIŠKA 9, 4240 RADOVLJI-
CA, vložek: 300,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 8. 5. 1991; DEMŠAR SANDI, VALVA-
ZORJEVA 3, 4260 BLED, vložek: 300,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 5. 1991; FR-
ČEJ JOŽE, ZG. LAZE 9, 4247 ZG. GOR-
JE, vložek: 300,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 8. 5. 1991; HROVAT BRANE, REBR
36 ZASIP, 4260 BLED, vložek: 300,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 8. 5. 1991; HROVAT
DARINKA, REBR 36 ZASIP, 4260 BLED,
vložek: 300,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
8. 5. 1991; JELOVČAN JANI, SP. LIPNICA
19, 4246 KAMNA GORICA, vložek: 300,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 5. 1991; KE-

PIC MATEJA, TITOVA 1A, 4270 JESENI-
CE, vložek: 300,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 8. 5. 1991; KOMAR BOŠTJAN, MEV-
KUŽ 28, 4247 ZG. GORJE, vložek: 300,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 5. 1991; KUN-
ČIČ JANEZ, SP. LIPNICA 8, 4246 KAMNA
GORICA, vložek: 300,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 8. 5. 1991; MAČEK FRANC, ZGOR-
NJE GORJE 53, 4247 ZGORNJE GORJE,
vložek: 300,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
8. 5. 1991; MOHORČ MARJAN, FINŽGA-
RJEVA 9, 4260 BLED, vložek: 300,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 8. 5. 1991; NADIŽAR
MARJAN, ZABREZNICA 13, 4274 ŽIROV-
NICA, vložek: 300,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 8. 5. 1991; NOČ JANEZ, GREGOR-
ČIČEVA 26, 4240 RADOVLJICA, vložek:
300,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 5.
1991; OBLAK MARJAN, BREG 61, 4274
ŽIROVNICA, vložek: 300,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 8. 5. 1991; PODLOGAR VILI,
PREŠERNOVA 3, 4240 RADOVLJICA, vlo-
žek: 300,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 5.
1991; POLJANEC JOŽA, SLAVKA LIKOVI-
ČA 5A, 4271 JESENICE, vložek: 300,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 5. 1991; PRIS-
TAVC JANEZ, ČERNIVEC 17, 4243 BREZ-
JE, vložek: 300,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 8. 5. 1991; PRISTOV IVAN, MOŠNJE
18, 4240 RADOVLJICA, vložek: 300,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 5. 1991; RAZI-
NGER JANEZ, KOSOVA 1, 4271 JESENI-
CE, vložek: 300,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 8. 5. 1991; ROGAČ MARJAN, ZG. LI-
PNICA 4, 4246 KAMNA GORICA, vložek:
300,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 5.
1991; ROPRET JOŽE, BOHINJSKA BELA
123, 4263 BOHINJSKA BELA, vložek:
300,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 5.
1991; SMUKOVIČ VIKTOR, ŠPICERJEVA
10, 4240 RADOVLJICA, vložek: 300,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 5. 1991; ŠLI-
BAR BOJAN, KAMNA GORICA 19, 4246
KAMNA GORICA, vložek: 300,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 8. 5. 1991; ŠOLAR DAR-
KO, BREZJE 55, 4243 BREZJE, vložek:
300,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 5.
1991; ŠTEFELIN FRANC, SP. OTOK 24,
4240 RADOVLJICA, vložek: 300,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 8. 5. 1991; TONEJC TO-
MAŽ, SP. LIPNICA 38, 4246 KAMNA GO-
RICA, vložek: 300,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 8. 5. 1991; VINKOVIČ ALEŠ, ČER-
NIVEC 15, 4243 BREZJE, vložek: 300,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 5. 1991; ZUPA-
NČIČ JANEZ, POSAVEC 16, 4244 POD-
NART, vložek: 300,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 8. 5. 1991; ZUPANČIČ MARJAN,
POSAVEC 16, 4244 PODNART, vložek:
300,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 5.
1991; ŽITNIK STANE, KOROŠKA 4, 4260
BLED, vložek: 300,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 8. 5. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-15365
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00761 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/02551/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ICOM, podjetje za proizvodnjo,
uvoz in izvoz ter posredništvo Kranj
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: RUČIGAJEVA 31, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRAPROTNIK FRANC,

LOKA 12, 4290 TRŽIČ, vložek: 5.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 5. 1991;
CHEN KOU-CHUNG, ALSO KNOVS AS
ALAN CHEN, NO 10 WU DIA ROAD, 4 FT,
KAOHSIUNG, TAIWAN, R.O.C., vložek:
5.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 5.
1991.

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

Sr-15369
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00762 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/02556/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VESTEX, podjetje za mednaro-
dno trgovino, d.o.o., Kranj, Ljubljanska
1 a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: LJUBLJANSKA 1 A, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MALI JOŽEF, ŠORLIJEVA

3, 4000 KRANJ, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 28. 8. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15373
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00763 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/02559/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DECORA, trgovina na debelo
in drobno, d.o.o., Radovljica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ŠERCERJEVA 30, 4240 RA-
DOVLJICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DEŽMAN ŠTEFAN, ŠER-

CERJEVA 30, 4240 RADOVLJICA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 5.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15377
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00764 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/02561/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TTC, trgovski turistični center
Bled, Podjetje za upravljanje in gospo-
darjenje z objektom, Bled d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: LJUBLJANSKA C. 4, 4260
BLED

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VELETRG0VINA ŠPECERI-

JA BLED, P.O., KAJUHOVA UL. 3, 4260
BLED, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 30. 5. 1991; KOMPAS BLED,
D.O.O., LJUBLJANSKA C. 4, 4260 BLED,
vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
30. 5. 1991.

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

Sr-15381
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00765 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/02563/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CONFIN, podjetje za poslovo-
denje in svetovanje, d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: JAKE PLATIŠE 17, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 12.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRIŠELJ TOMAŽ, VISOKO

76, 4212 VISOKO, vložek: 6.000,00 Sit,

ne odgovarja, vstop: 18. 9. 1991; VOVK
BORUT, ROŽNA DOLINA 23, 4248 LES-
CE, vložek: 6.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 15. 5. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15385
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00766 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/02564/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ALBUS, d.o.o. čistilni servis Je-
senice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: HRUŠICA 178, 4270 JESE-
NICE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KARAGIČ AHMED, HRU-

ŠICA 62, 4270 JESENICE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 8.
1991.

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

Sr-15389
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00767 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/02569/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: HERMAN, trgovsko podjetje
d.o.o. Žiri

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BREZNICA 1, 4226 ŽIRI
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: STREL HERMAN, BREZ-

NICA 1, 4226 ŽIRI, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 16. 9. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-15393
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00768 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/02574/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5549850
Firma: MINI MARKET ZUPAN ANTON

IN METKA, d.o.o. Begunje
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: DVORSKA VAS 12, 4275 BE-

GUNJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZUPAN ANTON, DVORSKA

VAS 12, 4275 BEGUNJE, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 9.
1991; ZUPAN METKA, DVORSKA VAS 12,
4275 BEGUNJE, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 1. 9. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15397
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00769 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/02581/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SFIT KOMERC, podjetje za fi-
nančni inženiring, d.o.o., Podnart

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: OVSIŠE 46, 4244 PODNART
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAVLOVIČ MILINKO, PO-

LJŠICA 22, 4244 PODNART, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 9.
1991; NOVAK GOVEDARICA, GRADNIKO-
VA 75, 4240 RADOVLJICA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 9.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15401
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00770 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/02582/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TORKLJA, Proizvodnja in trgo-
vina, d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: REŠEVA 4, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARN VLADIMIR, ŠMAR-

JETNA GORA 1, 4000 KRANJ, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 10.
1991.

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

Sr-15405
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00771 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/02588/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VIP TREND, podjetje za trgovi-
no in turizem, d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BEETHOVNOVA 20, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RIBNIKAR JANEZ, BETO-

NOVA 26, 4000 KRANJ, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 9. 1991; PO-
GAČAR VOJKO, PLANINA 71, 4000
KRANJ, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 5. 9. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15409
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00772 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/02594/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5522978
Firma: STANDA, Stanovanjsko-komu-

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

odgovornostjo
Sedež: LJUBLJANSKA C. 24 A, 4000

KRANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ISKRA TERMINALI, P.O.,

KRANJ, LJUBLJANSKA C. 24 A, 4000
KRANJ, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 2. 9. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15413
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00773 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/02597/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5520509
Firma: YEAS, podjetje za šport, trgovi-

no, gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: ŠORLIJEVA 25, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 434.848,00 Sit
Ustanovitelji: TRBOVIĆ PETRINKA, ŠO-

RLIJEVA 25, 4000 KRANJ, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 7.
1991; CDM ITALIA, S.A.S., DI ALEXAND-
RA DI MATTEI & C., VIA F.S. CORRERA
46, NAPOLI, vložek: 426.848,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 19. 7. 1991; HABAT IVA-
NKA, KERSNIKOVA 30, 1234 MENGEŠ,
vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15416
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00774 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/02599/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BO-BA, trgovsko proizvodno
podjetje, d.o.o., Kidričeva c. 62, Škofja
Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KIDRIČEVA C. 62, 4220 ŠKO-
FJA LOKA

Osnovni kapital: 14.000,00 Sit
Ustanovitelji: TEROPŠIČ FRANC, HAF-

NERJEVO NASELJE 88, 4220 ŠKOFJA
LOKA, vložek: 14.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 2. 10. 1991.

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

Sr-15419
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00775 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/02625/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VENETI, Podjetje za gostinstvo
in turizem, d.o.o., Bled, Ljubljanska c. 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: LJUBLJANSKA C. 4, 4260
BLED

Osnovni kapital: 30.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIKON IGOR, BLEJSKA

DOBRAVA 144 A, 4273 BLEJSKA DOBRA-
VA, vložek: 20.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 20. 8. 1991; RAJAKOVIČ OBRAD,
FINŽGARJEVA C. 17, 4260 BLED, vložek:
10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 8.
1991.

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

Sr-15422
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00776 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/02630/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SEMA SHOP, podjetje za trgo-
vino, gostinstvo, turizem in storitve,
d.o.o. Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GRINTOVŠKA 25, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MANDIĆ MLADEN, JEG-

RIŠE 14, 1217 VODICE, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 10. 1991; MA-
NDIĆ SIMONA, JEGRIŠE 14, 1217 VODI-
CE, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 2. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15425
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00777 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/02634/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5523877
Firma: SELECTRON, podjetje za pro-

jektiranje, proizvodnjo in prodajo elekt-
ronskih elementov in naprav, d.o.o. Ko-
roška c. 92, Tržič

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KOROŠKA C. 92, 4290 TRŽIČ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SNEDIC FRANC, KORO-

ŠKA C. 92, 4290 TRŽIČ, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 8. 1991; SC-
HWARZ WOLF DIETER, BUCHENRAIN 68,
7320 GOPPINGEN-URSENWANG, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 8.
1991.

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

Sr-15429
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00778 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/02635/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GAMATEX, Trgovsko podjetje
Kranj d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TRG PREŠERNOVE BRIGADE
7, 4000 KRANJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZARNIK VOJKO, TRG PRE-

ŠERNOVE BRIGADE 7, 4000 KRANJ, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 7. 1991.

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

Sr-15433
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00779 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/02638/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-

slednjimi podatki:
Firma: HELI, trgovsko podjetje d.o.o.

Škofja Loka
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: PODLUBNIK 155, 4220 ŠKO-

FJA LOKA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOŠNJAK JURE, DJORD-

JIČEVA 24, ZAGREB, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 21. 10. 1991; BOŠ-
NJAK ROZIKA, DJORDJIČEVA 24, ZAG-
REB, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 21. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15437
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00780 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/02639/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

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

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KIDRIČEVA 7, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: STEINBERGER ZINKA, KI-

DRIČEVA 7, 4000 KRANJ, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 10.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15441
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00781 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/02649/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AGRAM, proizvodno in trgov-
sko podjetje Bled d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GREGORČIČEVA 8, 4260
BLED

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: CVEK BORIS, ŠOLSKA 4,

RIBNO, 4260 BLED, vložek: 500,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 21. 10. 1991; SOKO-
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LOVIĆ SREĆKO, KOSTANJEK 7, ZAGREB,
vložek: 7.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15445
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00782 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/02651/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: POINT, podjetje za turizem, go-
stinstvo in storitve, d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: VALJAVČEVA ULICA 7, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠMID MATJAŽ, VALJAVČE-

VA ULICA ŠT. 7, 4000 KRANJ, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 9.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15455
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00786 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/02703/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ORIGO, izvoz, uvoz, proizvod-
nja, storitve d.o.o. Spodnje Danje 5 So-
rica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SPODNJE DANJE 5, 4229 SO-
RICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČUFER STANE, SPODNJE

DANJE 5, 4229 SORICA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15457
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00787 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/01327/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JUMEL, proizvodno in trgovsko
podjetje Mavčiče, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: MAVČIČE 59, 4211 MAVČIČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIŠANOVIČ VELIMIR, RU-

DIJA PAPEŽA 1, 4000 KRANJ, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 6.
1990; MERDJADI KAMEL, RUDIJA PAPE-
ŽA 1, 4000 KRANJ, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 6. 1990.

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

Sr-15459
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00788 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/01332/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MIHEX-TRANS, izvozno-uvozno
in transportno podjetje, d.o.o. Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: VALJAVČEVA 34, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRINČIČ MIHA, VALJAV-

ČEVA 34, 4000 KRANJ, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 5. 1990.

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

Sr-15461
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00789 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/01333/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KORTIM, podjetje za proizvod-
njo, trgovino, transport in zastopstvo,
d.o.o., Železniki

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: LOG 20, 4228 ŽELEZNIKI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KORDEŽ FRANC, LOG 20,

4228 ŽELEZNIKI, vložek: 1.050,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 26. 6. 1990; KORDEŽ
LEOPOLD, JAMNIK 15, 4201 ZGORNJA
BESNICA, vložek: 950,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 28. 6. 1990.

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

Sr-15463
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00790 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/01347/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MIKRA, d.o.o., elektrotehnične
in elektronske naprave, proizvodnja in
servisiranje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PODBREZJE 48, 4203 DUP-
LJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZUPAN DARKO, PODBRE-

ZJE 48, 4203 DUPLJE, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 12. 1989; ZU-
PAN-RIBNIKAR ALENKA, PODBREZJE 48,
4203 DUPLJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 19. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15466
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00791 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/01348/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RUPAR, podjetje za trgovino in
proizvodnjo, d.o.o., Škofja Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PODLUBNIK 262, 4220 ŠKO-
FJA LOKA

Osnovni kapital: 20.000,00 Sit
Ustanovitelji: RUPAR TADEJ, PODLUB-

NIK 262, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12.
1989.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15469
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00792 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/01350/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PATRIA, organizacija priredi-
tev, marketing, inženiring, d.o.o., Škofja
Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: VIRMAŠE 100, 4220 ŠKOFJA
LOKA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JELENC JANEZ, VIRMA-

ŠE 100, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 6.
1990; TOZON MOJMIR, DALMATINOVA
11, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15472
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00793 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/01357/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GARANT, export - import, Kra-
nj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TRG PREŠERNOVE BRIGADE
7, 4000 KRANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZARNIK VOJKO, TRG PRE-

ŠERNOVE BRIGADE 7, 4000 KRANJ, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15475
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00794 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/01358/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5401500
Firma: HARTMAN, Podjetje za proiz-

vodnjo in trgovino d.o.o., Škofja loka
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: LJUBLJANSKA 13, 4220 ŠKO-

FJA LOKA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HARTMAN LUDVIK, LJUB-

LJANSKA 13, 4220 ŠKOFJA LOKA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 2. 1990.

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

Sr-15478
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00795 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/01361/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5410959
Firma: AVTOSPORT, notranja in zuna-

nja trgovina ter storitve, Kranj, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: PLANINA 3 POSLOVNI CEN-

TER, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MOŠKON BRUNO, TUGA

VIDMARJA 6, 4000 KRANJ, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 8.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15482
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00796 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/01362/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ŠINKO, trgovsko podjetje,
d.o.o., Križe

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SNAKOVŠKA 24, 4294 KRIŽE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠINKO DRAGO, SNAKOV-

ŠKA 24, 4294 KRIŽE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15486
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00797 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/01382/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5405386
Firma: FURLANI, podjetje za opravlja-

nje trgovskih, storitvenih, tržnih poslov
in turizem, Kranj, Koroška cesta 37,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KOROŠKA CESTA 37, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FURLAN EMA, ŠORLIJE-

VA 21, 4000 KRANJ, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 27. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15489
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00798 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/01390/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5392586
Firma: ALL MARKETING, podjetje za

marketing, zunanjo trgovino, zastopanje
in inženiring, Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: STRUŽEVO 3, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STOJILKOVIĆ LJUBIŠA,

KAJUHOVA 9, 4000 KRANJ, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 8.
1991.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-15492
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00799 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/01401/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PORENTA - EXLUSIVE, podjet-
je za usnjeno, papirno in tekstilno gala-
nte- rijo, šport in rekreacijo, Škofja Loka,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: VIRMAŠE 51, 4220 ŠKOFJA
LOKA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PORENTA MIJA, VIRMA-

ŠE 51, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 4.
1990.

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

Sr-15495
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00800 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/01411/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: OXY, podjetje za trgovino,
d.o.o., Škofja Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PODLUBNIK 262, 4220 ŠKO-
FJA LOKA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RUPAR BOJANA, PODLU-

BNIK 262, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15499
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00801 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/01417/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5404207
Firma: FIN-EST, podjetje za trgovino,

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

odgovornostjo
Sedež: JANKA PUCLJA 9, 4000

KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KALC ALEKSANDRO, GRO-

PADA 73, TRST, ITALIJA, vložek: 520,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 4. 1990; MIL-
KOVIČ DANILO, GROPADA 4, TRST, ITALI-
JA, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 4. 1990; KALC STANISLAO, GROPADA
97, TRST, TRST, ITALIJA, vložek: 240,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 4. 1990; GHE-
ZZO FLAVIO, GROPADA 81, TRST, TRST,
ITALIJA, vložek: 240,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 28. 4. 1990; NERAD JOŽE, TOMŠI-
ČEVA 2, 9220 LENDAVA, vložek: 260,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 4. 1990; TER-
NAR MARIJA, TOMŠIČEVA 2, 9220 LEN-
DAVA, vložek: 240,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 28. 4. 1990.

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

Sr-15503
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00802 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/01418/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BOLERO, trgovina na debelo
in drobno d.o.o. Tržič

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SENIČNO 6, 4290 TRŽIČ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PERKO MAJDA, SENIČNO

6, 4290 TRŽIČ, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 1. 6. 1990.

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

Sr-15507
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00803 z dne 28. 2.

2000 pod št. vložka 1/01424/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JMC, vodenje procesov pred-
elave kovin d.o.o. Žirovnica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: MOSTE 11 F, 4274 ŽIROVNI-
CA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MRAK JERNEJ, MOSTE

11 F, 4274 ŽIROVNICA, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 6. 1990; CETI-
NA EDO, CIRILA TAVČARJA 6, 4270 JE-
SENICE, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 1. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15511
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00804 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/01425/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TOPLOTNA IN HLADILNA TEH-
NIKA, Škofja Loka, podjetje za proizvod-
njo, servisiranje in trgovino, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PODLUBNIK 98, 4220 ŠKOF-
JA LOKA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JUGOVEC SREČKO, POD-

LUBNIK 98, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
1.400,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 6.
1990; JUGOVEC BERNARDA, PODLUB-
NIK 98, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
600,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 6.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15515
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00805 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/02664/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: HAPIS, trgovina na debelo in
drobno, d.o.o., Kranj
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ŠKOFJELOŠKA 37 A, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HAFNER JANEZ, ŠKOFJE-

LOŠKA 37 A, 4000 KRANJ, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15519
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00806 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/02666/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CAMELLIA, podjetje za cvetli-
čarstvo, vrtnarstvo in trgovino, d.o.o. Še-
nčur

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PIPANOVA 20, 4208 ŠENČUR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRESTOR JANEZ, PIPA-

NOVA 20, 4208 ŠENČUR, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 11.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15523
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00807 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/02667/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: P.E.M., podjetje za storitve, tr-
govino in prevoze, d.o.o. Rateče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: RATEČE 91, 4283 RATEČE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETRIČ ERIKA, RATEČE

119, 4283 RATEČE, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 4. 11. 1991.

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

navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15526
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00808 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/02668/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VERTNIK, podjetje za gostinst-
vo, trgovino in storitve, d.o.o. Cerklje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SPODNJI BRNIK 35, 4207 CE-
RKLJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VERTNIK JANEZ, SPOD-

NJI BRNIK 35, 4207 CERKLJE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 11.
1991.

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

Sr-15529
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00809 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/02610/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: REPEČNIK, podjetje za kmetij-
sko in gozdarsko proizvodnjo in pred-
elavo ter trgovina d.o.o. Zg. Gorje, Sp.
Gorje 12

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SP. GORJE 12, 4247 ZG.
GORJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RIMAHAZI MIRKO, SP.

GORJE 12, 4247 ZG. GORJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 10.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15533
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00810 z dne 28. 2.

2000 pod št. vložka 1/02612/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MAMBO, center za ples in mo-
derno gibanje, Naklo, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KRAKOVO 8, 4202 NAKLO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARINŠEK MARIJAN,

KRAKOVO 8, 4202 NAKLO, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 10.
1991.

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

Sr-15536
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00811 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/02616/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

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

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PARTIZANSKA 3, 4220 ŠKOF-
JA LOKA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PODOBNIK VENCESLAV,

PARTIZANSKA 3, 4220 ŠKOFJA LOKA, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 9. 1991.

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

Sr-15539
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00812 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/02620/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MAY WAY INTERNATIONAL,
podjetje za izvoz-uvoz, trgovino, zasto-
panje in marketing, d.o.o., Kranj, Kebe-
tova 16

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KEBETOVA 16, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOS DARKO, KEBETOVA

16, 4000 KRANJ, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 22. 10. 1991.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-15542
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00813 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/02686/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VA-I-JD, Proizvodnja, trgovina
in usluge d.o.o. Gorenja vas

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GORENJA VAS 21, 4224 GO-
RENJA VAS

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOŠEN JOSIP, KLOKO-

ČEVAC 63 A, BJELOVAR, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 11. 1991.

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

Sr-15545
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00814 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/02696/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5857058
Firma: OPTIMUS, trgovsko, storitveno

in proizvodno podjetje, d.o.o., Tržič
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: KRANJSKA CESTA ŠT. 1,

4290 TRŽIČ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽITNIK ANDREJ, RAVNE

ŠT. 24, 4290 TRŽIČ, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 11. 1991.

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

Sr-15549
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00815 z dne 28. 2.

2000 pod št. vložka 1/02697/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KOŠNIK, strojno ključavničar-
stvo in servisiranje težke in lahke meha-
nizacije Škofja Loka d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SV. DUH 72, 4220 ŠKOFJA
LOKA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: COF SREČKO, SV. DUH

72, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15553
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00816 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/02698/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MALAR, Trgovina in usluge
d.o.o. Gorenja vas

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GORENJA VAS 147, 4224 GO-
RENJA VAS

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FERLAN TOMAŽ, GORE-

NJA VAS 147, 4224 GORENJA VAS, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15557
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00817 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/02701/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ELEKO TRADE, Podjetje za pro-
izvodnjo, storitve in trgovino d.o.o. Je-
senice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TAVČARJEVA 10, 4270 JESE-
NICE

Osnovni kapital: 11.250,00 Sit

Ustanovitelji: POHAR BOJANA, TAVČA-
RJEVA 10, 4270 JESENICE, vložek:
11.250,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 11.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15564
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00819 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/01428/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KATJA, marketinški inženiring
d.o.o. Žirovnica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: RODINE 71, 4274 ŽIROVNICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRAJNIK IVAN, RODINE

71, 4274 ŽIROVNICA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 6. 1990.

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

Sr-15568
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00820 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/01429/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VENTIL, trgovsko-ključavničar-
sko podjetje, Tržič, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: LOKA ŠT. 64, 4290 TRŽIČ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽOS FRANC, LOKA 64,

4290 TRŽIČ, vložek: 2.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 3. 4. 1990.

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



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 25 / 23. 3. 2000 / Stran 2327

Sr-15571
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00821 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/01430/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: D & M, proizvodno, trgovsko in
gostinsko podjetje, d.o.o. Škofja Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GROHARJEVO NAS. 7, 4220
ŠKOFJA LOKA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NENADOVIĆ DRAGAN,

GROHARJEVO NAS. 12, 4220 ŠKOFJA
LOKA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 22. 5. 1990; MILINOVIĆ MILAN,
GROHARJEVO NAS. 7, 4220 ŠKOFJA
LOKA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 22. 5. 1990.

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

Sr-15574
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00822 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/01431/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: REMEC, podjetje za poslovne
storitve, d.o.o., Radovljica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ROBLEKOVA 12, 4240 RADO-
VLJICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: REMEC RAJKA, ROBLE-

KOVA 12, 4240 RADOVLJICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 5.
1990.

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

Sr-15577
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00823 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/01432/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SKIE, trgovina, uvoz-izvoz,
d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: STARA CESTA 7, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KURSON SLAVICA-ALOJ-

ZIJA, DRAŽGOŠKA 3, 4000 KRANJ, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15580
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00824 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/01440/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5468817
Firma: CORAL, uvozno-izvozno podje-

tje za trgovino, gostinstvo, turizem in sto-
ritve, Lesce, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: CESTA SVOBODE 22, 4260
BLED

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

DER, GRAJSKA 43, 4260 BLED, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 11.
1990.

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

Sr-15584
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00825 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/01448/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JUGO STOL, export-import,
Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: VELJKA VLAHOVIČA 5, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MITIĆ PETAR, VELJKA

VLAHOVIČA 5, 4000 KRANJ, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 6.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15588
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00826 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/01458/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RADEJ, proizvodno, trgovsko
in servisno podjetje Zg. Bitnje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ZG. BITNJE 157 A, 4209 ŽAB-
NICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RADEJ ANDREJ, ZG. BIT-

NJE 157 A, 4209 ŽABNICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 6.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15592
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00827 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/01462/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BEŠOP, trgovsko podjetje, tr-
govina, d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: HUJE 23 A, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BEŠIČ EMIR, POT V BIT-

NJE 4, 4000 KRANJ, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 26. 7. 1990; KALAN
DAMJAN, VELJKA VLAHOVIČA 4, 4000
KRANJ, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 20. 2. 1991.

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

Sr-15596
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00828 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/01463/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5455243
Firma: SIGR, trgovsko in prevozniško

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

odgovornostjo
Sedež: ZG. BITNJE 29 A, 4209 ŽAB-

NICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BIZJAK ALEKSANDER, CA-

NKARJEVA 9, 4000 KRANJ, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 1.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15600
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00829 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/01468/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: IDEAL, trgovsko podjetje, Kra-
nj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: JENKOVA 4, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SVATOVŠEK KLEMEN,

ZG. JEZERSKO 24, 4206 ZGORNJE JE-
ZERSKO, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 30. 6. 1990.

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

Sr-15604
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00830 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/01473/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MAČEK, trgovina, servis in vzd-
rževanje Škofja Loka, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KOPALIŠKA 27, 4220 ŠKOF-
JA LOKA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAČEK IGOR, KOPALIŠKA

27, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 6. 1990.

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

Sr-15608
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00831 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/01478/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: OPARNIK, kmetijska trgovina,
Radovljica, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: LJUBLJANSKA 17, 4240 RA-
DOVLJICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FISTER JOLANDA, LJUB-

LJANSKA 17, 4240 RADOVLJICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 6.
1990.

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

Sr-15612
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00832 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/02713/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AMBROŽ, trgovsko podjetje
d.o.o., Lahovče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: LAHOVČE 40, 4207 CERKLJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: AMBROŽ ANDREJ, LAHO-

VČE 40, 4207 CERKLJE, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15616
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00833 z dne 28. 2.

2000 pod št. vložka 1/02722/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PERKO, d.o.o., Podjetje za uvoz
in izvoz, Begunje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BEGUNJE 58 A, 4275 BEGU-
NJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PERKO JOŽE, BEGUNJE

58 A, 4275 BEGUNJE, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 10. 1991.

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

Sr-15620
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00834 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/02725/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TEXING, podjetje za trgovino s
tekstilom in tekstilnimi izdelki na drob-
no in veliko, d.o.o. Jesenice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: MARŠALA TITA 57, 4270 JE-
SENICE

Osnovni kapital: 50.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEKIČ BOŽIDAR, TKAL-

SKA 9, 3000 CELJE, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15624
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00835 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/02734/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JURA, d.o.o., Mojstrana Storit-
ve in trgovina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SAVSKA 8, 4281 MOJSTRA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RABIČ JURIJ, SAVSKA 8,

4281 MOJSTRANA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 5. 12. 1991.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15628
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00836 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/02735/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DTS-FERUM, podjetje za proiz-
vodnjo, trgovino in turizem, d.o.o., Jese-
nice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SP. PLAVŽ 6, 4270 JESENICE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠMID BRANISLAV,

SM0KUČ 70, 4274 ŽIROVNICA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15632
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00837 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/02737/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PRIZMA - MJ, žagarstvo, lesna
galanterija in trgovina, d.o.o., Begunje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BEGUNJE 129 A, 4275 BE-
GUNJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LOMBAR MARJAN, BEGU-

NJE 129 A, 4275 BEGUNJE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 11.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15636
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00838 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/02753/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ALTERA, proizvodno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TONČKA DEŽMANA 4, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: CHVATAL MATJAŽ, TONČ-

KA DEŽMANA 4, 4000 KRANJ, vložek:
4.080,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 11.
1991; ŽAGAR MARTINA, TONČKA DEŽ-
MANA 4, 4000 KRANJ, vložek: 1.600,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 11. 1991;
ŠVAB FANI, C. 4. JULIJA 27, 4290 TRŽIČ,
vložek: 2.320,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 11. 1991.

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

Sr-15640
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00839 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/02754/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: OLI-BOY, Podjetje za trgovino
in storitve d.o.o. Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PLANINA 3, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIHELIČ OLIVER, CESTA.

1. MAJA 67, 4000 KRANJ, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 11.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15671
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00853 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01485/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GARANTI, podjetje za varovanje
premoženja in oseb, d.o.o., Mojstrana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TRIGLAVSKA 51, 4281 MOJ-
STRANA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: SLIVNIK BORUT, HRUŠI-

CA 93, 4270 JESENICE, vložek: 700,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 5. 1990; KO-
VAČ KARLO, TRIGLAVSKA 51, 4281 MOJ-
STRANA, vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 22. 5. 1990; BOGIČ ANDJELKO,
TITOVA 22, 4270 JESENICE, vložek:
700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 5.
1990.

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

Sr-15675
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00854 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01492/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GOREX, proizvodno-trgovsko
podjetje in zunanja trgovina d.o.o., Go-
lnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GOLNIK 170, 4204 GOLNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SBIL TATJANA, GOLNIK

170, 4204 GOLNIK, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 14. 5. 1990; HRIBAR
TATJANA, VIDMARJEVA 2A, 4000 KRANJ,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 5. 1990.

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

Sr-15679
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00855 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01494/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ALEKSANDER, trgovsko podje-
tje in storitve, d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KEBETOVA 3, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIŠIĆ ALEKSANDAR, KE-

BETOVA 3, 4000 KRANJ, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 1. 1990.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-15682
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00856 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01509/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KORŽEM, trgovsko podjetje na
veliko in malo, d.o.o. Pris- tava

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PRISTAVŠKA C. 15, 4290 TR-
ŽIČ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HLADNIK FRANC, PRISTA-

VŠKA CESTA 15, 4290 TRŽIČ, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 7.
1990.

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

Sr-15685
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00857 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01519/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TOP ING, svetovanje, inginee-
ring, trgovina, Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SMLEDNIŠKA 64 A, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JENKO LUČKA, CESTA TA-

LCEV 77, 4000 KRANJ, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 8. 1990; JEN-
KO ANTON, CESTA TALCEV 77, 4000
KRANJ, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 15. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15688
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00858 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01522/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TRIAL, podjetje za proizvodnjo,
prodajo in storitve d.o.o. Škofja Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: HOSTA 13, 4220 ŠKOFJA
LOKA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FOJKAR SLAVKO, HOSTA

13, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 6. 1990.

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

Sr-15692
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00859 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01530/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ŠPAROVEC, podjetje za trgovi-
no in storitve, Lesce, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ŽELEZNIŠKA 3, 4248 LESCE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROMIH DARKO, ČOPOVA

7, 4248 LESCE, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 10. 8. 1990; VUKOVIČ
LUKA, BEGUNJE 160, 4275 BEGUNJE,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15696
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00860 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01533/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EMI-LY, trgovsko podjetje,
d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: STRAŽIŠKA 2, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit

Ustanovitelji: TRILAR JANEZ, STRAŽI-
ŠKA 2, 4000 KRANJ, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 9. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15700
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00861 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01540/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JEŠE, proizvodnja, trgovina in
storitve d.o.o., Tržič

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BISTRICA PRI TRŽIČU 4, 4290
TRŽIČ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽEPIČ MOJCA, BISTRICA

PRI TRŽIČU 4, 4290 TRŽIČ, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 9.
1990; ŽEPIČ TONE, BISTRICA PRI TRŽI-
ČU 4, 4290 TRŽIČ, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 12. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15704
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00862 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01543/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: K & K, finančni inženiring Les-
ce, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: DACARJEVA 1, 4248 LESCE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOLMAN IRENA, VOJKO-

VA 4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 8. 1990.

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

Sr-15708
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00863 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01544/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BO & NA, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve, Begunje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ZAPUŽE 2 A, 4275 BEGUNJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MENCINGER BORIS, ZA-

PUŽE 2 A, 4275 BEGUNJE, vložek:
1.900,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 10.
1990; JAMNIK NATAŠA, CANKARJEVA UL.
38, 4240 RADOVLJICA, vložek: 100,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 10. 1990.

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

Sr-15712
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00864 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01545/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5842514
Firma: LANGERHOLC, Prodajno servi-

sno podjetje d.o.o., Žabnica
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: SREDNJE BITNJE 101, 4209

ŽABNICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LANGERHOLC JOŽEFA,

SREDNJE BITNJE 101, 4209 ŽABNICA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15716
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00865 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01557/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LORIMER, gostinsko podjetje
Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: CESTA NA BRDO 30, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LOTRIČ JANEZ, C. NA

BRDO 30, 4000 KRANJ, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 7. 1990; BE-
NEDIČIČ DRAGO, GALETOVA 25, 4000
KRANJ, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 2. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15720
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00866 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01572/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AVTOŠOLA CIRIL, d.o.o., Žiri
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: SELO 44, 4226 ŽIRI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIDMAR CIRIL, SELO 44,

4226 ŽIRI, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 31. 7. 1990.

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

Sr-15724
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00867 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01574/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: METALIK, proizvodno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Tržič

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KOVOR 168, 4290 TRŽIČ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZUPAN PETRA - PATRICI-

JA, BISTRICA, 4. JULIJA 59, 4290 TRŽIČ,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 9. 1990; KRALJ JANEZ, KOVOR 168,
4290 TRŽIČ, vložek: 1.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 28. 9. 1990.

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

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15728
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00868 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01577/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PENTL’CA, podjetje za trgovi-
no, proizvodnjo in zastopanje Kranj,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: UL. TONČKA DEŽMANA 8,
4000 KRANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOZELJ MAJA, UL. TON-

ČKA DEŽMANA 8, 4000 KRANJ, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 7.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15732
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00869 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01594/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: P.T.I., podjetje za proizvodnjo,
trgovino in inženiring Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: OKORNOVA 8, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETERNEL DRAGO, HAF-

NERJEVA POT 14, 4000 KRANJ, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 9.
1990; BABIČ JANEZ, OKORNOVA 8, 4000
KRANJ, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 3. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-15736
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00870 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01597/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ELEKTROLUX, podjetje za tr-
govino, servis in vzdrževanje elektrona-
prav, Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GOLNIŠKA 29, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZUPANČIČ GORAN, GO-

RENJSKEGA ODREDA 29, 4000 KRANJ,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
9. 6. 1990.

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

Sr-15740
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00871 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01607/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ANIMA ARS, umetniška založ-
ba Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: JEŠETOVA 12 A, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: METLIKOVIČ BARBARA,

JEŠETOVA 12 A, 4000 KRANJ, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 9.
1990.

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

Sr-15744
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00872 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01608/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GOZDARSKI SERVIS, podjetje
za gozdno gospodarska dela Jesenice,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KIDRIČEVA 41, 4270 JESE-
NICE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PERKO MARIJA, SVETI-

NOVA 17, 4270 JESENIC3E, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 9.
1990; PERKO VLADIMIR, SVETINOVA 17,
4270 JESENICE, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15748
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00873 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01611/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: OSAA, trgovsko in proizvodno
podjetje, d.o.o., Železniki

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TRNJE 25, 4228 ŽELEZNIKI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BENEDIK SAŠO, TRNJE

25, 4228 ŽELEZNIKI, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 13. 9. 1990; BENE-
DIK ANGELA, TRNJE 25, 4228 ŽELEZNI-
KI, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 13. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15752
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00874 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01620/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5420741
Firma: KAJA, trgovina, uvoz, izvoz, za-

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

odgovornostjo
Sedež: KOŠIRJEVA 7, 4220 ŠKOFJA

LOKA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAJNIK IRENA, KOŠIR-

JEVA 7, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 8.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-

ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15756
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00875 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01626/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5422078
Firma: KOALA, uvoz - izvoz, d.o.o., Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: MOŠA PIJADE 13, 4000

KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POKLIČ BOGDAN, MOŠA

PIJADE 13, 4000 KRANJ, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 9.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15760
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00876 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01629/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CAROLUS, proizvodnja in trgo-
vina, d.o.o., Hlebce

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: HLEBCE 12 B, 4248 LESCE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STANIČ KAREL, HLEBCE

12 B, 4248 LESCE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 2. 8. 1990.

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

Sr-15763
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00877 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01636/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JAMM, turistične storitve,
d.o.o., Bled

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: REČIŠKA C. 11, 4260 BLED
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HUDOVERNIK JANEZ, SP.

LAZE 3, 4247 ZG. GORJE, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 10.
1990; PETERMAN MATJAŽ, REČIŠKA C.
11, 4260 BLED, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 11. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15766
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00878 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01638/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

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

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TUGA VIDMARJA 4, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZUPIN JOŽE, TUGA VID-

MARJA 4, 4000 KRANJ, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15770
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00879 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01639/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EDISON, trgovsko podjetje,
Škofja Loka, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PARTIZANSKA 40, 4220 ŠKO-
FJA LOKA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIZIČ VAHID, PARTIZAN-

SKA 40, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:

2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 8.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15774
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00880 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01640/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: OFLES, podjetje za proizvod-
njo in trgovino z lesom in lesnimi izdel-
ki, Mišače, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: MIŠAČE 6, 4246 KAMNA GO-
RICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: OVSENEK FRANCI, MIŠA-

ČE 6, 4246 KAMNA GORICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 10.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15778
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00881 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01642/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LEO, trgovina, turizem, inženi-
ring, zunanja trgovina, d.o.o., Bled

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: CESTA SVOBODE 23, 4000
BLED

Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: PREŠIČEK ELFRIDA, GRA-

DNIKOVA 7 B, 4240 RADOVLJICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 10.
1990; PREŠIČEK LADISLAV-LEOPOLD,
GRADNIKOVA 7 B, 4240 RADOVLJICA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 10. 1990.

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

pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15782
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00882 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01643/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MESTOR, svetovanje pri pro-
metu nepremičnin, premičnin, trgovina,
uvz-izvoz, d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: DRAGA BREZARJA 1, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠELIGO PRIMOŽ, DRAGA

BREZARJA 12, 4000 KRANJ, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 8.
1990; ŠTANGL BARBARA, DRAGA BREZ-
ARJA 1, 4000 KRANJ, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 8. 1990.

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

Sr-15786
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00883 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01654/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ULA, trgovina na debelo in dro-
bno, d.o.o. Bled

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ALPSKA 13, 4260 BLED
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAVRŠNIK RENATA, ALP-

SKA 13, 4260 BLED, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 10. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15790
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00884 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01658/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PENTAGRAM, trgovina in raz-
voj, d.o.o., Škofja Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: MESTNI TRG 30, 4220 ŠKOF-
JA LOKA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POLAJNAR STANISLAV,

MESTNI TRG 30, 4220 ŠKOFJA LOKA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
31. 10. 1990.

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

Sr-15794
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00885 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01659/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AGENS, podjetje za kulturni
management, d.o.o. Žirovnica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ŽIROVNICA 5, 4274 ŽIROVNI-
CA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MEŽEK LADISLAV, ŽIROV-

NICA 5, 4274 ŽIROVNICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 8.
1990.

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

Sr-15798
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00886 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01662/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TRGOPREVOZ, trgovsko in tra-
nsportno podjetje Sp. Gorje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SP. GORJE 13/b, 4247 ZG.
GORJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: AMBROŽIČ FRANC, SP.

GORJE 13/b, 4247 ZG. GORJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 11.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15802
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00887 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01665/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MINCA, podjetje za trgovino in
storitve d.o.o., Žabnica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ŠUTNA 86, 4209 ŽABNICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SLADIČ BOŠTJAN, ŠUT-

NA 86, 4209 ŽABNICA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15806
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00888 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01667/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ELEHA, podjetje za servisira-
nje elektro naprav in strojev d.o.o., Ško-
fja Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: STARA LOKA 9, 4220 ŠKOF-
JA LOKA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HAFNER BLAŽ, STARA

LOKA 9, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 2.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15809
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00889 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01668/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MK, podjetje za proizvodnjo,
trgovino in turizem d.o.o., Jesenice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: POT OTMARJA NOVAKA 1,
4270 JESENICE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KNEŽEVIČ MIRAN, POT

OTMARJA NOVAKA 1, 4270 JESENICE,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15812
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00890 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01669/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MIKE SPORT, trgovina s šport-
nimi izdelki, d.o.o. Križe

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SNAKOVŠKA 39, 4294 KRIŽE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOBRE FRANC, SNAKO-

VŠKA 39, 4294 KRIŽE, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 11. 1990; DO-
BRE SILVA, SNAKOVŠKA 39, 4294 KRI-
ŽE, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 6. 11. 1990.

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

Sr-15816
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00891 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01673/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DALI, trgovina, gostinstvo, po-
slovne storitve, izvoz, uvoz, zastopstva,
d.o.o., Škofja Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: SUŠKA C. 27, 4220 ŠKOFJA
LOKA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CVIJIĆ RADMILA, SUŠKA

C. 27, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 8.
1990; MATOVIĆ SREČKO, GRABLOVČE-
VA 24, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 8.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15820
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00892 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01675/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PROSEN, inženiring in sveto-
vanje, Cerklje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: CESTA V POLICO 17, 4207
CERKLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PROSEN TOMAŽ, CESTA

V POLICO 17, 4207 CERKLJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 8.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15824
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00893 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01676/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LIFE, uvozno-izvozno podjetje
za trgovino, gostinstvo in storitve, Ljub-
no, d.o.o., Podnart

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: LJUBNO 59, 4244 PODNART
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAJNC ZDENE, LJUBNO

59, 4244 PODNART, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 10. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-

ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15828
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00894 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01677/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BIOLES, proizvodno, montaž-
no in trgovsko podjetje, d.o.o. Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ŠMIDOVA 9, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BIZJAK IGOR, ŠMIDOVA

9, 4000 KRANJ, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 29. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15832
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00895 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01684/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KRMELJ, Trgovsko podjetje,
d.o.o., Škofja Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KOPALIŠKA 7, 4220 ŠKOFJA
LOKA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRMELJ ŠTEFKA, KOPA-

LIŠKA 7, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 10.
1990; KRMELJ JANEZ, KOPALIŠKA 7,
4220 ŠKOFJA LOKA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 10. 10. 1990.

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

Sr-15836
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00896 z dne 2. 3.

2000 pod št. vložka 1/01688/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ELEKTRIK HOLZBAUER, mon-
taža in trgovina, Bohinjska Bistrica,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PREČNA 2, 4264 BOHINJSKA
BISTRICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HOLZBAUER JOŽE, PRE-

ČNA 2, 4264 BOHINJSKA BISTRICA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
1. 8. 1990.

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

Sr-15840
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00897 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01702/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ABRI, proizvodnja, trgovina,
storitve, d.o.o., Tržič

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KOVOR 25, 4290 TRŽIČ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽAGAR MARTINA, VELE-

SOVO 16, 4207 CERKLJE, vložek: 400,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 10. 1990; CH-
VATAL MATJAŽ, MOŠA PIJADE 48, 4000
KRANJ, vložek: 1.020,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 25. 10. 1990; ŠTEFE BRANE,
BEGUNJSKA 13, 4000 KRANJ, vložek:
400,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 3.
1991; BEČAN BERNARD, SEBENJE 61,
4290 TRŽIČ, vložek: 180,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 7. 5. 1991.

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

Sr-15844
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00898 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01703/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FORTIS, podjetje za prodajo
blaga na veliko, malo ter izvoz-uvoz
Kranj, d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SP. BESNICA 134, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAPLER BRANKA, SP. BE-

SNICA 134, 4000 KRANJ, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 10.
1990.

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

Sr-15848
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00899 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01708/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SIPA, podjetje za storitve s
področja gostinstva, zasto- panja, trgo-
vina, proizvodnja živilskih proizvodov in
završna dela v gradbeništvu d.o.o., Je-
senice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ALOJZA TRAVNA 28, 4270 JE-
SENICE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HVALA DOMINIK, ALOJZA

TRAVNA 28, 4270 JESENICE, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 8.
1990.

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

Sr-15852
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00900 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01710/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: IMPULS, javnomnenjske in trž-
ne raziskave, d.o.o., Tržič,

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BRAČIČEVA 9, 4290 TRŽIČ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KNEZ SMILJANA, BRAČI-

ČEVA 9, 4290 TRŽIČ, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15855
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00901 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01714/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KASTRIOTI, trgovina na drob-
no in debelo, uvoz in izvoz ter posredni-
štvo Kranj d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BRITOF 221/e, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BISAKU GASPER, BRITOF

221/e, 4000 KRANJ, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 1. 9. 1990.

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

Sr-15857
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00902 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01718/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5430372
Firma: MAGNET, podjetje za trgovino,

storitve in proizvodnjo, d.o.o., Škofja
Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: POD PLEVNO 31, 4220 ŠKO-
FJA LOKA

Osnovni kapital: 6.300,00 Sit
Ustanovitelji: JEZERŠEK LADO, GORE-

NJA VAS 243, 4224 GORENJA VAS, vlo-
žek: 6.300,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
16. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15858
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00903 z dne 2. 3.

2000 pod št. vložka 1/01727/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ELEKTRON, d.o.o., podjetje za
trgovino in storitve, Tržič

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PRISTAVŠKA CESTA 34, 4290
TRŽIČ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROZMAN DARKA, PRISTA-

VŠKA CESTA 34, 4290 TRŽIČ, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 9.
1990; ROZMAN EDO, PRISTAVŠKA CES-
TA 34, 4290 TRŽIČ, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 15. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15861
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00904 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01730/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: WEST LINK, podjetje za trgovi-
no, turizem, organiziranje, posredništvo
in marketing, d.o.o., Bled

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ALPSKA 19, 4260 BLED
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAVNIK BOJAN, GREGO-

RČIČEVA 5, 4260 BLED, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15864
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00905 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01732/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BENEDIK TRADE, trgovskoo
podjetje na debelo in drobno, d.o.o.,
Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: STANETA ŽAGARJA 42, 4000
KRANJ



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 25 / 23. 3. 2000 / Stran 2337

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

STANETA ŽAGARJA 42, 4000 KRANJ, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15867
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00906 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01736/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5444209
Firma: MUKCOLOR, ličenje in trgovi-

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

odgovornostjo
Sedež: POT V SKALE 4, 4226 ŽIRI
Osnovni kapital: 6.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOPAČ JANEZ, POT V

SKALE 4, 4226 ŽIRI, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 8. 1990; KOPAČ
ROK, POT V SKALE 4, 4226 ŽIRI, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 8.
1990; KOPAČ BERTA, POT V SKALE 4,
4226 ŽIRI, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 20. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15870
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00907 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01739/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: INTEX, D.O.O. PODJETJE ZA
PROIZVODNJO, TRGOVINO živilskih in
neživilskih proizvodov, gostinstvo, turi-
zem, marketing, storitve, zunanjo trgovi-
no, za- stopanje tujih partnerjev in kon-
signacijo, Jesenice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: CESTA ŽELEZARJEV 7, 4270
JESENICE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOŠIR BRATKO, HRUŠI-

CA 63, 4270 JESENICE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15873
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00908 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01750/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RIKLI, turistično gostinsko pod-
jetje, d.o.o., Bled

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KIDRIČEVA 1, 4260 BLED
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TURISTIČNO TRGOVIN-

SKO PODJETJE KOMPAS D.D., LJUBLJA-
NA, PRAŽAKOVA 4, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
30. 10. 1990; JEREB DUBRAVKA, STANI-
ČEVA 33/A, 1000 LJUBLJANA, vložek:
500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 10.
1990; JEREB VLADIMIR, STANIČEVA
33/A, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15876
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00909 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01754/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5442770
Firma: FERLES, predelava lesa FER-

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

odgovornostjo
Sedež: DOLENJA DOBRAVA 4 A,

4224 GORENJA VAS
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FERLAN ANTON, DOLE-

NJA DOBRAVA 4 A, 4224 GORENJA VAS,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15879
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00910 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01758/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5854024
Firma: KRISTINA - KGM, trgovsko pod-

jetje, Jesenice, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: TITOVA 4/A, 4270 JESENICE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRZETIČ STANKA, TITO-

VA 4/A, 4270 JESENICE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15882
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00911 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01761/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MAYR, gostinstvo, Kranj, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: TITOV TRG 16, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MEŠIČ BRANE, SP. BES-

NICA 72 B, 4201 ZGORNJA BESNICA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
5. 11. 1990.

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

Sr-15884
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00912 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01764/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KRUMLES, proizvodnja, mon-
taža, trgovina, d.o.o., Šenčur
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SREDNJA VAS 81, 4208 ŠEN-
ČUR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRUMPESTAR FRANC,

SREDNJA VAS 81, 4208 ŠENČUR, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 5.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15887
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00913 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01766/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: INDES, trgovina in servis,
d.o.o., Jesenice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ZGORNJI PLAVŽ 4, 4270 JE-
SENICE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HUMAR ROBERT, ZGOR-

NJI PLAVŽ 4, 4270 JESENICE, vložek:
1.900,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 8.
1990; HUMAR SAŠA, ZGORNJI PLAVŽ 4,
4270 JESENICE, vložek: 100,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 30. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15891
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00914 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01774/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AK TRADE, podjetje za trgovi-
no, d.o.o., Škofja Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SV. DUH 77, 4220 ŠKOFJA
LOKA

Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRIVOGRAD JOHAN, AM

RAIN ŠT. 2, KLAGENFURT, vložek:
3.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 10.
1990; KRIVOGRAD ANA MARIJA, AM RAIN
ŠT. 2, KLAGENFURT, vložek: 3.200,00 Sit,

ne odgovarja, vstop: 17. 10. 1990; KRIVO-
GRAD JOHANES, AM RAIN ŠT. 2, KLAGE-
NFURT, vložek: 3.200,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 17. 10. 1990; POZVEK MARIJA,
SV. DUH 77, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
400,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 10.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15895
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00915 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01749/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ALCOM, proizvodno in trgov-
sko podjetje Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: RUPA 23 B, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ALJANČIČ IVAN, RUPA 23

B, 4000 KRANJ, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 13. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15899
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00916 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01775/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ZAPLOTNIK, podjetje za trže-
nje in proizvodnjo, Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PESTOTNIKOVA 4, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAPLOTNIK FRANC, PES-

TOTNIKOVA 4, 4000 KRANJ, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 9.
1990; ZAPLOTNIK ALOJZIJA, PESTOTNI-
KOVA 4, 4000 KRANJ, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15903
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00917 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01782/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5442630
Firma: KLADIVAR HIDRAVLIKA ŽIRI,

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: INDUSTRIJSKA 2, 4226 ŽIRI
Osnovni kapital: 2.498,00 Sit
Ustanovitelji: BOGATAJ RADO, C. 31.

DIVIZIJE 123, 4226 ŽIRI, ne odgovarja, vs-
top: 9. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15907
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00918 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01785/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ŠTOF, podjetje za storitve s
področja trgovine, gostinstva, turizma in
osebnih storitev, d.o.o., Bled

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GRAJSKA C. 28 A, 4260 BLED
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POTOČNIK RADO, GRAJ-

SKA C. 28 A, 4260 BLED, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 8.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15911
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00919 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01801/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
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iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PROSPER, trgovina, gostinst-
vo, turizem, d.o.o., Bohinj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: POLJE 48, 4264 BOHINJSKA
BISRICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SENJOR BRANKO, VOD-

NIKOVA 36, 4264 BOHINJSKA BISTRICA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
5. 11. 1990; KOČAR KSENJA, POLJE 48,
4264 BOHINJSKA BISTRICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 11.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15915
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00920 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01802/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5458323
Firma: ŠTIROH, trgovsko gostinsko

podjetje Olševek, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: OLŠEVEK 33, 4205 PRED-

DVOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JURANČIČ BOJAN, OLŠE-

VEK 33, 4205 PREDDVOR, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 11.
1990; JURANČIČ POLONA, OLŠEVEK 33,
4207 CERKLJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15919
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00921 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01807/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GRAFOS, grafični inženiring in
proizvodnja Visoko, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: VISOKO 7/D, 4208 ŠENČUR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KONC VOJKO, KOVOR

155, 4290 TRŽIČ, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 28. 5. 1991.

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

Sr-15922
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00922 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01809/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LABOVIĆ EXPORT - IMPORT,
Bled, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KORITENSKA C. ŠT. 15, 4260
BLED

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LABOVIĆ MAJDA, KORI-

TENSKA C. ŠT. 15, 4260 BLED, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 10.
1990; LABOVIĆ VELJKO, KORITENSKA C.
ŠT. 15, 4260 BLED, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 30. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15925
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00923 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01820/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: USLUGA LIV, Uvozno izvozno
podjetje za proizvodnjo in trgovino
d.o.o., Žiri

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: CESTA XXXI. divizije 170,
4226 ŽIRI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GREGORAČ ALOJZ, CES-

TA XXXI. DIVIZIJE 170, 4226 ŽIRI, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 10.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15928
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00924 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01822/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SPARKY, podjetje za trgovino
na debelo in drobno, trženje, računalni-
štvo, svetovanje ter zunanjo trgovino,
Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BIČKOVA 2A, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAKLIČ UROŠ, BIČKOVA

2A, 4000 KRANJ, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 27. 10. 1990.

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

Sr-15931
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00925 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01824/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5442079
Firma: LD, podjetje za opravljanje tr-

govskih, storitvenih in tržnih poslov,
Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ZASAVSKA C. 1 A, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DABIČ LJUBA, ZASAVSKA

C 1 A, 4000 KRANJ, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 29. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15934
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00926 z dne 2. 3.
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2000 pod št. vložka 1/01830/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MBA, Svetovanje in posredo-
vanje Kranj d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: UL. JULETA GABROVŠKA 21,
4000 KRANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOŽIČ BREDA, KIDRIČE-

VA C. 38, 4000 KRANJ, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 12. 1990.

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

Sr-15937
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00927 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01836/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: UNIKON, podjetje za trgovino,
Tržič, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BREZJE PRI TRŽIČU 4, 4290
TRŽIČ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JUREJEVČIČ BENJAMIN,

BREZJE PRI TRŽIČU 4, 4290 TRŽIČ, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
27. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15940
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00928 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01840/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: G & P, gospodarski posred-
nik, podjetje za zunanjo trgovi no d.o.o.,
Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: DRAŽGOŠKA 3, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KURSON TEO, DRAŽGO-

ŠKA 3, 4000 KRANJ, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 25. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15943
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00929 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01844/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: INSTALATER, Instalacije, trgo-
vinoa, gostinstvo d.o.o. Žiri

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: LEDINICA 8, 4226 ŽIRI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SLANA FRANC, LEDINICA

8, 4226 ŽIRI, vložek: 2.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 18. 12. 1990.

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

Sr-15946
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00930 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01851/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RTT CO., podjetje za razvoj,
turizem in trženje, Cerklje, Zalog pri Ko-
mendi, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ZALOG PRI KOMENDI, 4207
CERKLJE

Osnovni kapital: 2.377,90 Sit
Ustanovitelji: DR. RICARD O ACOSTA

SUAREZ, REFORMA No. 4, SAN JUAN TE-
OTIHNACAN, vložek: 808,48 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 19. 2. 1990; GORTNAR SO-
NJA, PTUJSKA ULICA 22, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 784,71 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 19. 2. 1990; GORTNAR BARBARA,
HOŠIMINHOVA 3, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 784,71 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 2.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15949
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00931 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01853/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LEDINA, podjetje za trgovino,
gostinstvo, posredništvo, zastopanje in
proizvodnjo, d.o.o. Žirovnica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SMOKUČ 50, 4274 ŽIROVNI-
CA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KNAVS JOŽEFA, SMOKUČ

50, 4274 ŽIROVNICA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15952
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00932 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01854/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MAHR, Podjetje za marketing,
trgovino in zastopanje, d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PLANINA 3, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAJCE ANDREJ, VALJAV-

ČEVA 5, 4000 KRANJ, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 9. 1990; HRE-
STAK ROBERT, OLDHAMSKA 1, 4000
KRANJ, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 25. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15955
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00933 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01867/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
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iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LESK, storitve, posredovanje
in trgovina, d.o.o., Golnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GOLNIK 73, 4204 GOLNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RADULOVIĆ ZDRAVKO,

MLAKARJEVA 2, 4000 KRANJ, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 12.
1990.

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

Sr-15958
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00934 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01869/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: J.P., podjetje za proizvodnjo,
servis in trgovino, d.o.o., Gorenja vas

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GORENJA VAS 244, 4224 GO-
RENJA VAS

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JELENC CIRILA, GORE-

NJA VAS 244, 4224 GORENJA VAS, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 12. 1990; PETERLIN ZVONE, GORE-
NJA VAS 244, 4224 GORENJA VAS, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15961
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00935 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01874/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: INTIMIX, podjetje za trgovino
in storitve, Železniki, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: DAŠNJICA 102, 4228 ŽELEZ-
NIKI

Ustanovitelji: VRHUNEC SAMO, NA PLA-
VŽU 7, 4228 ŽELEZNIKI, vložek: 2.000,00

Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 10. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku

postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15964
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00936 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01876/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5505534
Firma: IKARUS, podjetje za trgovino

in transport, Trebija, d.o.o. Gorenja vas
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: TREBIJA 2, 4224 GORENJA

VAS
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BAŠELJ MIRJANA, TREBI-

JA 2, 4224 GORENJA VAS, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 12.
1990.

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

Sr-15965
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00937 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01881/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BIMAN, računalniško in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Selca

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SELCA 99A, 4227 SELCA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NASTRAN IGOR, SELCA

99 A, 4227 SELCA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 5. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15966
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00938 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01888/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PARTELI, podjetje za gostinst-
vo, turizem in trgovino, Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KOKRICA, KURETOVA 36,
4000 KRANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PARTELI TEREZIJA, BELEJ

53, BELEJ, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 11. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15967
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00939 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01902/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: STRAHINC, podjetje za pre-
voze, gostinstvo in trgovino, d.o.o. Žab-
nica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ZG. BITNJE 32, 4209 ŽABNI-
CA

Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: BEVČIČ MITJA, ZG. BIT-

NJE 32, 4209 ŽABNICA, vložek: 3.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15968
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00940 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01905/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MOTOMERX, podjetje za trgo-
vino in storitve, d.o.o., Podnart

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GOBOVCE 9, 4244 PODNART
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
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Ustanovitelji: ZAKRAJŠEK VOJKO, GO-
BOVCE 9, 4244 PODNART, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 12.
1990; ZAKRAJŠEK VOLČIČ BRANISLAVA,
GORENJSKEGA ODREDA 16, 4000
KRANJ, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 21. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15969
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00941 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01907/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EXPROM, podjetje za promet
in trgovino, d.o.o., Žiri

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GASILSKA 5, 4226 ŽIRI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PODOBNIK MARJAN, GA-

SILSKA 5, 4226 ŽIRI, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 31. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15970
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00942 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01912/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RIS, Špedicija in trgovina,
d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KOLODVORSKA 5, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: OGRIS JANJA, C. TALCEV

73, 4000 KRANJ, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 26. 12. 1990.

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

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

Sr-15971
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00943 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01913/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5845807
Firma: BIRO, poslovni servis Bled,

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: GREGORČIČEVA 29, 4260

BLED
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAJC MIMI, GREGORČI-

ČEVA 29, 4260 BLED, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15972
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00944 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01916/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GABER, storitveno podjetje Če-
šnjevek, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ČEŠNJEVEK 4, 4207 CERKLJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FERJAN MATEJA, ČEŠ-

NJEVEK 4, 4207 CERKLJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 12.
1990.

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

Sr-15974
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00945 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01921/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: HUTTER, ekonomsko svetova-
nje Jesenice d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: VIKTORJA KEJŽARJA 1, 4270
JESENICE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HUTTER GMAJNAR SAŠA,

UL. VIKTORJA KEJŽARJA 1, 4270 JESE-
NICE, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 7. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-15975
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00946 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01923/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MPS, trgovina in storitve Bled
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: CESTA SVOBODE 43, 4260
BLED

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: REJC ZLATKA, CESTA

SVOBODE 43, 4260 BLED, vložek:
700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 12.
1990; ČEMAŽAR PRIMOŽ, ALPSKA 3,
4260 BLED, vložek: 700,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 16. 12. 1990; KRIVEC STANI-
SLAV, SAVSKA C. ŠT. 4, 4260 BLED, vlo-
žek: 700,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
16. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15976
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00947 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01929/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SPINKT, proizvodnja, trgovina
in storitve, Škofja Loka, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: FRANKOVO NASELJE 138,
4220 ŠKOFJA LOKA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STARIČ NIKA, FRANKOVO

NASELJE 138, 4220 ŠKOFJA LOKA, vlo-
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žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15978
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00948 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01932/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AM-TRADE, trgovina z neživili,
d.o.o., Gobovce 9

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GOBOVCE 9, 4244 PODNART
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAKRAJŠEK ALOJZ, GO-

BOVCE 9, 4244 PODNART, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 12.
1990; ZAKRAJŠEK MAGDA, GOBOVCE 9,
4244 PODNART, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 17. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-15981
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00949 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01939/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PMS, Proizvodnja in zastopst-
vo Zgornje Bitnje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ZGORNJE BITNJE 81, 4209
ŽABNICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLESTENJAK SIMONA,

ZG. BITNJE 81, 4209 ŽABNICA, vložek:
100,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 12.
1990; PLESTENJAK STANISLAV, ZG. BIT-
NJE 81, 4209 ŽABNICA, vložek: 1.900,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 12. 1990.

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

delničar gospodarske družbe in upnik 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-15984
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00950 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01942/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: OBRTNO PODJETJE, gradbe-
na in obrtniška dela, Preddvor d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PREDDVOR 113, 4205 PRED-
DVOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SELJAK ALOJZ, PRED-

DVOR 113, 4205 PREDDVOR, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 7.
1990.

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

Sr-15987
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00951 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01946/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SKAT, Proizvodno, storitveno
in trgovsko podjetje, d.o.o., Radovljica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: CANKARJEVA 52, 4240 RA-
DOVLJICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FERKOLJ IVAN, CANKAR-

JEVA 52, 4240 RADOVLJICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 12.
1990.

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

Sr-15990
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00952 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01952/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RUTAR, proizvodno, trgovsko
in servisno podjetje, d.o.o., Kovor

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KOVOR 64 a, 4290 TRŽIČ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RUTAR ZDRAVKO, KO-

VOR 64 A, 4290 TRŽIČ, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12. 1990.

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

Sr-15993
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00953 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01953/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JURKA, storitve v gradbeništ-
vu, kmetijstvu, gozdarstvu in trgovina,
d.o.o., Gorenja vas

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ŽIROVSKI VRH NAD ZALO 26,
4224 GORENJA VAS

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VEHAR MARJAN, ŽIROV-

SKI VRH NAD ZALO 26, 4224 GORENJA
VAS, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 26. 12. 1990; VEHAR ANA, ŽIROV-
SKI VRH NAD ZALO 26, 4224 GORENJA
VAS, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 26. 12. 1990.

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

Sr-15996
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00954 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01967/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EUROTEC, podjetje za proiz-
vodnjo, računalništvo in zastopa- nje
d.o.o., Naklo

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TEMNIŠKA UL. 17, 4202 NA-
KLO

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HOČEVAR MARKO, TEM-

NIŠKA UL. 17, 4202 NAKLO, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 11.
1990.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-15999
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00955 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01969/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PODKEV, trgovina, proizvod-
nja, marketing, d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TRG RIVOLI 6, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JELOVČAN JOŽE, TRG RI-

VOLI 6, 4000 KRANJ, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 11. 1990.

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

Sr-16002
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00956 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01975/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DISKONT TINCA, uvozno izvo-
zno podjetje za trgovino in storitve, Pod-
brezje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PODBREZJE 260, 4203 DUP-
LJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČADEŽ JANEZ, PODBRE-

ZJE 257, 4203 DUPLJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16005
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00957 z dne 2. 3.

2000 pod št. vložka 1/01979/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SNEDEC, trgovsko podjetje Ce-
rklje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: C. 2. GRUPE ODREDOV 26,
4207 CERKLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SNEDEC SILVA, C. 2.

GRUPE ODREDOV 26, 4207 CERKLJE,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 2. 1991.

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

Sr-16008
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00958 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01980/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SREČA, družba za trgovino in
gostinsko turistične storitve, d.o.o., Je-
senice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BORISA KIDRIČA 2, 4270 JE-
SENICE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAZAROV SIMEON, BORI-

SA KIDRIČA 2, 4270 JESENICE, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 11.
1990.

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

Sr-16011
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00959 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01984/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JUPITER, uvozno-izvozno pod-
jetje za trgovino in storitve, Lesce, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BEGUNJSKA 2, 4248 LESCE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CINGERLE IVAN, ZAPUŽE

13 A, 4275 BEGUNJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 2. 1991.

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

Sr-16014
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00960 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01985/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: HRIBOVEC, prevoz, trgovina in
gostinstvo, d.o.o., Žiri

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GOROPEKE 10, 4226 ŽIRI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FRELIH MARTIN, GORO-

PEKE 10, 4226 ŽIRI, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 10. 12. 1990.

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

Sr-16017
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00961 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01986/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KRČMA IR-MA, podjetje gostin-
skih storitev, d.o.o. Škofja Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BRODE 15/A, 4220 ŠKOFJA
LOKA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: URŠIČ IRMA, BRODE

15/A, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 12.
1990; DOLENEC JOŽE, HOTOVLJE 22,
4223 POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
27. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-16020
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00962 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01987/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KIL, popravila, promet, trgovi-
na, d.o.o., Poljane

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PREDMOST 36, 4223 PO-
LJANE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STANONIK IVAN, PRED-

MOST 36, 4223 POLJANE, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 12.
1990.

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

Sr-16023
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00963 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01989/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KOMPULS, trgovina in zastop-
stvo, d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PLANINA 3, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOMIĆ NAIL, TONČKA DE-

ŽMANA 8, 4000 KRANJ, vložek: 666,66
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 1. 1991; BO-
ROJEVIČ MIROSLAV, DETELJICA 9, 4290
TRŽIČ, vložek: 666,66 Sit, ne odgovarja,
vstop: 25. 5. 1992; POTKONJAK PETAR,
HOTEMAŽE 94, 4205 PREDDVOR, vložek:
666,66 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 5.
1992.

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

Sr-16027
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00964 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01990/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ADRIA FARM, trgovina, proizvo-
dnja, svetovanje, storitve, inženiring, ma-
rketing, zastopanje, turizem, Križe, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: HLADNIKOVA 44, 4294 KRIŽE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LOVRE SVALINA, 28. LIS-

TOPADA 9, TROGIR, vložek: 1.800,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 7. 12. 1990; BALIČ
SVALINA ŠEILA, 28. LISTOPADA 9, TRO-
GIR, vložek: 100,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 7. 12. 1990; SVALINA KATICA, 28.
LISTOPADA 9, TROGIR, vložek: 100,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 7. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16030
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00965 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01995/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: HEDERA, podjetje za proizvod-
njo, trgovino, uvoz-izvoz in storitve,
d.o.o., Križe

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: POD SLEMENOM 19, 4294
KRIŽE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAPLOTNIK MILENA, JE-

ŠETOVA UL. 32, 4000 KRANJ, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 11.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16033
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00966 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01996/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MOTO - ZUPAN, podjetje za se-
rvisne storitve, trgovino, gostinstvo in tu-
rizem, d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ZASAVSKA C. 52, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZUPAN STANISLAV, ZASA-

VSKA C. 52, 4000 KRANJ, vložek:

2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 1.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16036
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00967 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01999/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DT USLUGA, podjetje za storit-
ve in trgovino, d.o.o., Žiri

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SELO 18, 4226 ŽIRI
Osnovni kapital: 2.700,00 Sit
Ustanovitelji: TRČEK DANIEL, SELO 18,

4226 ŽIRI, vložek: 2.700,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 9. 1. 1991.

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

Sr-16039
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00968 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/02761/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BIK, Radovljica Trgovina, sve-
tovanje, inženiring, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KOPALIŠKA 5, 4240 RADOV-
LJICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠARČEVIČ LJUBICA, KO-

PALIŠKA 5, 4240 RADOVLJICA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-16042
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00969 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/02769/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PESO, podjetje za trgovino,
proizvodnjo in storitve, d.o.o. Žiri

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: LEDINICA 23, 4226 ŽIRI
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VONČINA BRANKO, LEDI-

NICA 23, 4226 ŽIRI, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 16. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16045
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00970 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/02771/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AEGEL TRADE, Izvozno-uvoz-
no podjetje, Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GASILSKA 10, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUNEJ IVAN, HERBSTRA-

SSE 31/6, 1160 WIEN, AVSTRIJA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 9.
1991; STERNEN VITOMIR, GASILSKA 10,
4000 KRANJ, vložek: 4.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 23. 9. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16048
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00971 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/02774/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JELKA, izvoz, inženiring, trgo-
vina, obdelava lesa, d.o.o. Ševlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ŠEVLJE 11, 4227 SELCA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit

Ustanovitelji: JELENC LUDVIK, ŠEVLJE
11, 4227 SELCA, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 7. 12. 1991.

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

Sr-16051
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00972 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/02780/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EURO-DO, trgovsko podjetje
Tržič, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KOROŠKA C. 26, 4290 TRŽIČ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOLHAR VANJA, KORO-

ŠKA C. 26, 4290 TRŽIČ, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 12. 1991.

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

Sr-16054
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00973 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/02786/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CEVOEL, trgovsko-turistično
podjetje, d.o.o., Kovor

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KOVOR 157, 4290 TRŽIČ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠEPETAVC IVAN, KOVOR

157, 4290 TRŽIČ, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 24. 11. 1991.

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

Sr-16057
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00974 z dne 2. 3.

2000 pod št. vložka 1/02790/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TEHNOKER, podjetje s trgovi-
no na drobno in debelo, d.o.o. Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SREDNJE BITNJE 30, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KERN FLORJANA-CVET-

KA, KUTINOVA UL.7, 4000 KRANJ, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
9. 12. 1991.

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

Sr-16060
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00975 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/02794/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TEACOM, Trgovina, gradbeni-
štvo, lesarstvo Zgornje Gorje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ZGORNJE GORJE 9, 4247
ZGORNJE GORJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: POGAČAR DOROTEJA,

ZGORNJE GORJE 9, 4247 ZGORNJE GO-
RJE, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 11. 12. 1991.

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

Sr-16063
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00976 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/02795/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: K M T, trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o. Tržič

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PODLJUBELJ 27 B, 4290 TR-
ŽIČ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAVČIČ MILENA, PODLJU-

BELJ 27 B, 4290 TRŽIČ, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 12. 1991.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16066
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00977 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/02800/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LES EXPORT-IMPORT MRAK,
d.o.o. Škofja Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ZMINEC 27, 4220 ŠKOFJA
LOKA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MRAK MATEVŽ, ZMINEC

27, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 11. 1991.

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

Sr-16069
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00978 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/02806/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EGRAS, elektrografika, d.o.o.,
Radovljica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KRANJSKA 15 A, 4240 RADO-
VLJICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: REMEC STAŠA, KRANJS-

KA 15 A, 4240 RADOVLJICA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 12.
1991; REMEC JOŽE, KRANJSKA 15 A,
4240 RADOVLJICA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 16. 12. 1991.

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

Sr-16073
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00979 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/02808/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LITE, Orodjarstvo in trgovina
d.o.o. Tržič

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SENIČNO 68, 4290 TRŽIČ
Osnovni kapital: 19.600,00 Sit
Ustanovitelji: J.U.ST.LINDENTHAL, GE-

SELLSCHAFT M.B.H., GOTSCHUCHEN
61 B, A-9173 ST.MARGARE-
TEN/ROS.AVST., vložek: 15.680,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 8. 11. 1991; TERAN
BRUNO, CANKARJEVA C. 4, 4290 TRŽIČ,
vložek: 3.920,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
8. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16076
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00980 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/02825/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EKI COMMERCE, podjetje za
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ZABUKOVJE 20, 4201 ZG. BE-
SNICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MERC MIRAN, PAPIRNI-

ŠKI TRG 8, 1260 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16080
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00981 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/02829/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ČRTA, projektiranje, d.o.o., Je-
senice, Cesta F. Prešerna 37

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: CESTA F. PREŠERNA 37,
4270 JESENICE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAJŠEK SIMON,

C.F.PREŠERNA 37, 4270 JESENICE, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16084
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00982 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/02834/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KEREL, podjetje za proizvod-
njo in gradbeništvo, d.o.o. Preddvor 89

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PREDDVOR 89, 4205 PRED-
DVOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZORMAN JOŽE, PRED-

DVOR 89, 4205 PREDDVOR, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 12.
1991; ZORMAN DAVID, PREDDVOR 89,
4205 PREDDVOR, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 15. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16088
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00983 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/02843/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RUNA, podjetje za trgovino na
debelo in drobno Bled d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: LEVSTIKOVA 16, 4260 BLED
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: POLAK RUDI, LEVSTIKO-

VA 16, 4260 BLED, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 14. 11. 1991.

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

Sr-16092
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00984 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/02863/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PROIZVODNO PODJETJE TRA-
NSPORTNE IN DRUGE OPREME KRME-
LJ d.o.o. Jesenice, Zgornji plavž 13

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ZGORNJI PLAVŽ 13, 4270 JE-
SENICE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRMELJ JANEZ, ZA PU-

COVCO 2, 4260 BLED, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 3. 1991.

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

Sr-16096
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00985 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/02866/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ŠAMPION, Trgovina, turizem,
zastopanje Bohinjska Bistrica d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: POD GOZDOM 17, 4264 BO-
HINJSKA BISTRICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: POTOČNIK IVAN, POD

GOZDOM 17, 4264 BOHINJSKA BISTRI-
CA, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 24. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16100
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00986 z dne 2. 3.

2000 pod št. vložka 1/02869/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KATARINA, podjetje za trgovi-
no na debelo in drobno, d.o.o., Bled,
Cesta svobode št. 10

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: CESTA SVOBODE ŠT. 10,
4260 BLED

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOROŠEC KATARINA, RI-

KLIJEVA 26, 4260 BLED, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16104
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00987 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/02870/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MIRTA, podjetje za proizvod-
njo in prodajo tekstila d.o.o Bled

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ZASIP-POLJE 22, 4260 BLED
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠUBIC-BULIČ TATJANA,

ZASIP-POLJE 22, 4260 BLED, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12.
1991; ŠUBIC MIRIAM, ZASIP-POLJE 22,
4260 BLED, vložek: 4.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 18. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16108
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00988 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/02876/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CLAUDYS, Proizvodno in trgo-
vsko podjetje d.o.o. Železniki

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: RACOVNIK 30, 4228 ŽELEZ-
NIKI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit

Ustanovitelji: ZUPAN JANEZ, RACOVNIK
30, 4228 ŽELEZNIKI, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 23. 12. 1991.

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

Sr-16112
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00989 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/02878/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: OBZORJE, Podjetje za trans-
port in trgovino d.o.o., Radovljica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: MAISTROVA UL. 4, 4240 RA-
DOVLJICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ISKRA ANTON, MAISTRO-

VA UL. 4, 4240 RADOVLJICA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 1.
1992.

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

Sr-16116
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00990 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/02889/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: L DI, Podjetje za proizvodnjo in
trgovino d.o.o. Škofja Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SV. DUH 70, 4220 ŠKOFJA
LOKA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FRELIH DIANA, SV.DUH

70, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-16120
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00991 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/02891/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SIMMAT, Trgovina, gradbeniš-
tvo in turizem d.o.o. Poljane

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: JAVORJE 18, 4223 POLJANE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTURM JANEZ, JAVORJE

18, 4223 POLJANE, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 17. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16124
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00992 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/02898/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PROMTRADE, trgovsko podjet-
je, posredovanje in zastopstvo d.o.o.
Preddvor

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: HOTEMAŽE 12, 4205 PRED-
DVOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: CESAR STANKO, VELJKA

VLAHOVIČA 5, 4000 KRANJ, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 8.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16128
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00993 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/02909/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: IVB, notranja in zunanja trgovi-
na d.o.o., Lesce

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ROŽNA DOLINA 5, 4248 LES-
CE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ORTNER HARALD, 9530

BAD BLEIBERG 9, AVSTRIJA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 11.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16131
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00994 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/02911/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FLAMINGO, trgovsko podjetje
d.o.o., Tržič

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: DETELJICA 4, 4290 TRŽIČ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLEMENČIČ UROŠ, ZVIR-

ČE 50, 4290 TRŽIČ, vložek: 4.800,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 22. 1. 1992; BOŽIČ
DAGMAR MOJCA, VODNIKOVA 162, 1000
LJUBLJANA, vložek: 3.200,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 22. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16135
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00995 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/02916/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DECIBEL, podjetje za proizvo-
dnjo, servis, storitve in trgovino, d.o.o.
Radovljica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SPODNJI OTOK 22 A, 4240
RADOVLJICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VAVPOTIČ GREGOR,

SPODNJI OTOK 22 A, 4240 RADOVLJICA,
vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 8. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16139
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00996 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/02918/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MARKO, d.o.o., trgovina, turi-
zem, gostinstvo, Lancovo 4 a Radovljica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: LANCOVO 4 A, 4240 RADOV-
LJICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HODNIK MARKO, LANCO-

VO 4 A, 4240 RADOVLJICA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 12.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16143
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00997 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/02920/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CHEMOS, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Lesce

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: FINŽGARJEVA 31, 4247 LES-
CE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOBIČ JANEZ, FINŽGAR-

JEVA 29, 4247 LESCE, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16147
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00998 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/02921/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
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iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MICRO, proizvodnja, trgovina,
gostinstvo in storitve d.o.o., Radovljica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KRANJSKA 2, 4240 RADOV-
LJICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: REBOL RENATA, BREZNI-

CA 43, 4274 ŽIROVNICA, vložek:
2.720,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 12.
1991; ČADEŽ NADA, CANKARJEVA 42,
4240 RADOVLJICA, vložek: 2.640,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 16. 12. 1991; CRNO-
JA ANTE, MATIJA BLEJCA 4, 1241 KAM-
NIK, vložek: 2.640,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 16. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16151
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00999 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/02924/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AVTO SPAR, družba za proiz-
vodnjo, trgovino in servisno dejavnost,
d.o.o., Škofja Loka, Sveti Duh 29

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SVETI DUH 29, 4220 ŠKOFJA
LOKA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIVK FRANC, SVETI DUH

29, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 1. 1992.

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

Sr-16155
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01000 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/02925/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ER-PO, storitveno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Jesenice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ALJAŽEVA 18, 4270 JESENI-
CE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: POŽENEL KAREL, ALJA-

ŽEVA 18, 4270 JESENICE, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 1.
1992; POŽENEL ERNEST, ALJAŽEVA 18,
4270 JESENICE, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 22. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16192
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01012 z dne 6. 3.
2000 pod št. vložka 1/05191/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LOKASTAR MALOPRODAJA,
Podjetje za mesno proizvodnjo in trgovi-
no, d.o.o., Škofja Loka, Kidričeva 55

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KIDRIČEVA 55, 4220 ŠKOFJA
LOKA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOKL JOŽE, PAPIRNIŠKI

TRG 4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 800,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 4. 1991; LO-
KASTAR D.O.O., KIDRIČEVA 55, 4220
ŠKOFJA LOKA, vložek: 6.400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 10. 1993; FINGUST
NINO ANTON, JARŠKA 53, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 800,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 15. 10. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16195
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01013 z dne 6. 3.
2000 pod št. vložka 1/02752/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MLAKAR, prevozi in storitve,
d.o.o., Radovljica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GORENJSKA C. 25, 4240 RA-
DOVLJICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MLAKAR DARKO, JERMA-

NKA 4, 4260 BLED, vložek: 6.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 21. 11. 1991; OO

LDS JESENICE, TITOVA 86, 4271 JESE-
NICE, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 21. 11. 1991; OO LDS RADOVLJI-
CA, GORENJSKA C. 25, 4240 RADOVLJI-
CA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 21. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16199
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01015 z dne 7. 3.
2000 pod št. vložka 1/04323/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KANJA, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve d.o.o., Begunje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BEGUNJE 102 A, 4275 BE-
GUNJE NA GORENJSKEM

Osnovni kapital: 203.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZADNIKAR JAKOB, BEGU-

NJE 102 A, 4275 BEGUNJE NA GORE-
NJSKEM, vložek: 203.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 14. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16201
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01016 z dne 7. 3.
2000 pod št. vložka 1/04316/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: INTEGRA, notranja in zunanja
trgovina d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: LJUBLJANSKA C. 1 A, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAJSTOROVIČ MATO,

JANA SIBELIUSA 3/III, ZAGREB, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 12. 1992.

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

Sr-16203
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01017 z dne 7. 3.
2000 pod št. vložka 1/04285/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ŠPELIČTRANS avtoprevozništ-
vo, trgovsko in gostinsko podjetje d.o.o.
Golnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GOLNIK 158, 4204 GOLNIK
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠPELIČ DIMITRIJ, GOLNIK

158, 4204 GOLNIK, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 31. 3. 1992.

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

Sr-16205
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01018 z dne 7. 3.
2000 pod št. vložka 1/04229/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SIMON proizvodnja, storitve in
prevozi d.o.o. Žiri

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KOSOVELOVA 27, 4226 ŽIRI
Osnovni kapital: 435.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRANJC SIMON, KOSO-

VELOVA 27, 4226 ŽIRI, vložek:
435.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16207
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01019 z dne 7. 3.
2000 pod št. vložka 1/04223/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JENKO-TEHNA Podjetje za tr-
govino in storitve, Godešič, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GODEŠIČ 30, 4220 ŠKOFJA
LOKA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: JENKO ALOJZ, GODEIŠČ

30, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
5. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16209
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01020 z dne 7. 3.
2000 pod št. vložka 1/04159/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MC, trgovina z igračami in ot-
roško opremo, d.o.o., Radovljica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GORENJSKA C. N.H., 4240
RADOVLJICA

Osnovni kapital: 104.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOLMANKO RENATO, VI-

ŠNARJEVA UL. 6, 1215 MEDVODE, vlo-
žek: 104.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
27. 11. 1992.

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

Sr-16211
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01021 z dne 7. 3.
2000 pod št. vložka 1/04074/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: IMTEX Trgovina in proizvodnja
Železniki d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TRNJE 20, 4228 ŽELEZNIKI
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: VRHUNC TOMAŽ, TRNJE

20, 4228 ŽELEZNIKI, vložek: 2.100,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 7. 10. 1992.

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

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

Sr-16213
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01022 z dne 7. 3.
2000 pod št. vložka 1/04058/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SATA, elektro podjetje, servis,
vzdrževalna dela in unikatni izdelki,
d.o.o., Bled

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: RIKLIJEVA 8, 4260 BLED
Osnovni kapital: 123.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAŠIČ TADIJA, SP. GOR-

JE 235, 4247 ZG. GORJE, vložek:
61.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 10.
1992; FERJAN SABINA, PARTIZANSKA
16, 4260 BLED, vložek: 61.500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 19. 10. 1992.

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

Sr-16214
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01023 z dne 7. 3.
2000 pod št. vložka 1/03899/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FINESA trgovsko podjetje
d.o.o. Gorenja vas

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GORENJA VAS 92, 4224 GO-
RENJA VAS

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIKLAVČIČ DARINKA, DE-

LAVSKA 2, 4226 ŽIRI, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 7. 1992.

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

Sr-16216
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01024 z dne 7. 3.
2000 pod št. vložka 1/03898/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SITARIJA podjetje s trgovino
na drobno in debelo, d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GASILSKA UL. 5, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: FERN DUŠAN, GASILSKA

UL. 5, 4000 KRANJ, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16218
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01025 z dne 7. 3.
2000 pod št. vložka 1/03809/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ZAGORC finančne in knjigovo-
dske storitve, d.o.o., Potočnikova 9a,
Škofja Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: POTOČNIKOVA 9 A, 4220
ŠKOFJA LOKA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAGORC DUŠANKA, PO-

TOČNIKOVA 9 A, 4220 ŠKOFJA LOKA,
vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
9. 4. 1992.

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

Sr-16220
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01026 z dne 7. 3.
2000 pod št. vložka 1/05285/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: THAQI, podjetje za trgovino in
proizvodnjo, d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ZLATO POLJE 2, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 146.700,00 Sit
Ustanovitelji: THAQI HASAN, STUDE-

NEC 27, 1000 LJUBLJANA, vložek:
146.700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 7.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16223
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01027 z dne 7. 3.
2000 pod št. vložka 1/05197/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: L - TEX d.o.o. export-import,
Blejska Dobrava Bl. Dobrava 2a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BLEJSKA DOBRAVA 2 A, 4273
BLEJSKA DOBRAVA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: LENARDIČ BOJAN, BL.

DOBRAVA 2 A, 4273 BLEJSKA DOBRAVA,
vložek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 2. 11. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16226
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01028 z dne 7. 3.
2000 pod št. vložka 1/05127/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ZIGORAD, gradbeno, trgovsko
in proizvodno podjetje, d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PLANINA 1, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 114.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUŠLAKOVIČ ILIJA, PLA-

NINA 1, 4000 KRANJ, vložek: 57.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 7. 1993; KUŠ-
LAKOVIČ ZDENKO, PLANINA 1, 4000
KRANJ, vložek: 57.000,00 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 8. 7. 1993.

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

Sr-16228
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01029 z dne 7. 3.
2000 pod št. vložka 1/03918/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ALBANOS, uvozno-izvozno
podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.,
Bled

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GREGORČIČEVA 11, 4260
BLED

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KURTIŠI ĐEMALJEDIN, LI-

NHARTOV TRG 3, 4240 RADOVLJICA, vlo-
žek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 5. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16230
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01030 z dne 7. 3.
2000 pod št. vložka 1/05101/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5852552
Firma: MAGNIFIKO, gostinsko podjet-

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

odgovornostjo
Sedež: PLANINA 1, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 112.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUŠLAKOVIČ ILIJA, PLA-

NINA 1, 4000 KRANJ, vložek: 112.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16232
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01031 z dne 7. 3.
2000 pod št. vložka 1/04921/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: UNIGARANT Storitveno in trgo-
vsko podjetje d.o.o. Žiri

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: JEZERSKA UL. 3, 4226 ŽIRI
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Osnovni kapital: 125.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOVEKAR NADA, GOVE-

JK 15 A, 5281 SP. IDRIJA, vložek:
125.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16234
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01032 z dne 7. 3.
2000 pod št. vložka 1/04844/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5769981
Firma: MOTO PANIGAZ, servis in pro-

daja motorjev, d.o.o., Šenčur
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: PARTIZANSKA 45, 4208 ŠEN-

ČUR
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PANIGAZ FRANC, PARTI-

ZANSKA 45, 4208 ŠENČUR, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
27. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16236
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01033 z dne 7. 3.
2000 pod št. vložka 1/04709/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KORAS, podjetje za storitve in
trgovino, d.o.o., Kranj, Velesovo 77

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: VELESOVO 77, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 139.006,40 Sit
Ustanovitelji: KOROŠEC MAJDA, VELE-

SOVO 77, 4000 KRANJ, vložek:
139.006,40 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 3.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16238
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01034 z dne 7. 3.
2000 pod št. vložka 1/04699/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TELE SAN, podjetje za popra-
vilo in montažo elektronskih naprav,
d.o.o. Preddvor

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PREDDVOR 155, 4205 PRED-
DVOR

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MURNIK JANEZ, PRED-

DVOR 155, 4205 PREDDVOR, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16240
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01035 z dne 7. 3.
2000 pod št. vložka 1/04104/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: OSAT trgovinsko in storitveno
podjetje d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: DRULOVKA 21, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOZELJ RAJKO, DRULO-

VKA 21, 4000 KRANJ, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16242
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01036 z dne 7. 3.
2000 pod št. vložka 1/04686/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PRIMET, Proizvodno in trgov-
sko podjetje Škofja Loka, d.o.o

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: VEŠTER 16, 4220 ŠKOFJA
LOKA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PINTAR JANEZ, VEŠTER

16, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
60.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 3.
1993; FOJKAR BRANE, VIRLOG 7, 4220
ŠKOFJA LOKA, vložek: 40.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 23. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16267
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01063 z dne 9. 3.
2000 pod št. vložka 1/02926/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MAGIKA, storitveno in trgovsko
podjetje d.o.o., Kranj, Župančičeva ul. 14

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ŽUPANČIČEVA UL. 14, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HROVATIN MAGDA, ŽUPA-

NČIČEVA UL. 14, 4000 KRANJ, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 1.
1992.

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

Sr-16269
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01064 z dne 9. 3.
2000 pod št. vložka 1/02927/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VIT LESCE, Veleprodaja, inže-
niring, transport d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ROŽNA DOLINA 23, 4248 LE-
SCE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VOVK BORUT, ROŽNA

DOLINA 23, 4248 LESCE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 1.
1992.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16271
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01065 z dne 9. 3.
2000 pod št. vložka 1/02929/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LES ART, Lesno podjetje d.o.o.
Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: STARA CESTA 18, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOŠIR FLORIJAN, TUGA

VIDMARJA 2, 4000 KRANJ, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 11.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16273
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01066 z dne 9. 3.
2000 pod št. vložka 1/02932/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LMD, Trgovina in prevozi d.o.o.
Žiri

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SELO 5, 4226 ŽIRI
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DRMOTA ALOJZ, SELO 5,

4226 ŽIRI, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 12. 12. 1991; DRMOTA MIRA,
SELO 5, 4226 ŽIRI, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 12. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16275
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01067 z dne 9. 3.
2000 pod št. vložka 1/02934/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PRODOMO, Podjetje za gospo-
darjenje z objekti, inženiring in svetova-
nje, d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PLANINA 3, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 9.000,00 Sit
Ustanovitelji: RUPNIK ANA, LIKOZARJE-

VA 27, 4000 KRANJ, vložek: 3.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 24. 1. 1992; OMAN
DARIJ, BENEDIKOVA 16, 4000 KRANJ,
vložek: 3.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
24. 1. 1992; SKUBIC NADA, HRUŠICA
125, 4270 JESENICE, vložek: 3.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16279
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01070 z dne 9. 3.
2000 pod št. vložka 1/02935/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JANUŠTEX, podjetje za trgovi-
no in proizvodnjo Tržič d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: POT NA POLJE 14, 4290 TR-
ŽIČ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JANUŠ MARKO, POT NA

POLJE 14 PRISTAVA, 4290 TRŽIČ, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 1.
1992; RAUTER FERDO, VISOKO 1 F,
4212 VISOKO PRI KRANJU, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 1.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16281
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01071 z dne 9. 3.
2000 pod št. vložka 1/02946/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

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

Firma: TEHNO HOBY, trgovina, proiz-
vodnja, storitve, zastopanje in svetova-
nje, Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: CESTA TALCEV 18, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: OMEJC MILAN, CESTA TA-

LCEV 18, 4000 KRANJ, vložek: 1.100,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 12. 1990;
OMEJC PETER, CESTA TALCEV 18, 4000
KRANJ, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 10. 12. 1990.

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

Sr-16283
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01072 z dne 9. 3.
2000 pod št. vložka 1/02960/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FAOPLAN, Podjetje za trgovi-
no in storitve, Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BIČKOVA 9 A, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠINKOVEC MARKO, BIČ-

KOVA 9 A, 4000 KRANJ, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16286
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01073 z dne 9. 3.
2000 pod št. vložka 1/02965/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

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

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BRITOF 318, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BERTONCELJ STANISLA-

VA, BRITOF 318, 4000 KRANJ, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 1.
1992.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-16288
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01074 z dne 9. 3.
2000 pod št. vložka 1/02966/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5565227
Firma: EASTLINK, d.o.o., Podjetje za

turistične in poslovne storitve Radovlji-
ca

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KAJUHOVA 1, 4240 RADOV-
LJICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BULC JANEZ, KAJUHOVA

1, 4240 RADOVLJICA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16290
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01075 z dne 9. 3.
2000 pod št. vložka 1/02971/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KGM IZBIRA, podjetje za trgo-
vino in storitve d.o.o., Škofja Loka, Pun-
gert 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PUNGERT 1, 4220 ŠKOFJA
LOKA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOŠIR JANEZ, PUNGERT

1, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16292
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01076 z dne 9. 3.
2000 pod št. vložka 1/02994/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MES, Mali elektronski sistemi,
d.o.o., Pod Plevno 58, Škofja Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: POD PLEVNO 58, 4220 ŠKO-
FJA LOKA

Osnovni kapital: 185.600,00 Sit
Ustanovitelji: MIHOVILOVIČ IGOR, POD

PLEVNO 58, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
185.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
27. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16295
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01077 z dne 9. 3.
2000 pod št. vložka 1/02998/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LESEXPORT, Trgovsko podjet-
je z lesom, Križna gora, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KRIŽNA GORA 8, 4220 ŠKOF-
JA LOKA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JURČIČ ROBERT, KRIŽ-

NA GORA 8, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 12.
1991.

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

Sr-16297
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01078 z dne 9. 3.
2000 pod št. vložka 1/03006/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: T A Š, podjetje za notranjo in
zunanjo trgovino d.o.o., Bled

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: FINŽGARJEVA 14, 4260 BLED
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit

Ustanovitelji: HOZJAN TINA, FINŽGAR-
JEVA 14, 4260 BLED, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 2. 1992.

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

Sr-16299
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01079 z dne 9. 3.
2000 pod št. vložka 1/03014/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VIDEO OSKAR, Storitveno pod-
jetje, d.o.o., Kranj, Tomažičeva 5b

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TOMAŽIČEVA 5 B, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEBAR MILAN, TOMAŽI-

ČEVA 5 B, 4000 KRANJ, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 2. 1992.

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

Sr-16301
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01080 z dne 9. 3.
2000 pod št. vložka 1/03015/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JMP, Podjetje za trgovino in
komercialne storitve Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TOMAŽIČEVA 2 D, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PROSEN JANEZ, TOMA-

ŽIČEVA 2 D, 4000 KRANJ, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-16303
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01081 z dne 9. 3.
2000 pod št. vložka 1/03019/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MARKUC, Transportno podjet-
je Škofja Loka d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PUŠTAL 27 A, 4220 ŠKOFJA
LOKA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GABER JOŽE, PUŠTAL 27

A, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 12. 1991.

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

Sr-16305
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01082 z dne 9. 3.
2000 pod št. vložka 1/03020/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RAMON, d.o.o., trgovanje, za-
stopanje, posredništvo, organiziranje in
zunanja trgovina, servisne storitve in
proizvodnja galanterije Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TUGA VIDMARJA 4, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: OZANIČ IGOR, PODLUB-

NIK 158, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 12.
1991; GROBELŠEK VLADIMIR, TUGA VID-
MARJA 4, 4000 KRANJ, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16307
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01083 z dne 9. 3.
2000 pod št. vložka 1/03027/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5889731
Firma: KOIMPEX, podjetje za trgovi-

no, proizvodnjo in storitve, d.o.o., Bled

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GREGORČIČEVA 6, 4260
BLED

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOKALJ VLASTO, GRE-

GORČIČEVA 6, 4260 BLED, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16309
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01084 z dne 9. 3.
2000 pod št. vložka 1/03029/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ZONA, trgovina, gostinstvo in
storitve Kranj d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: NA VASI 23, VOGLJE, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VAKARIČIČ ZORAN, GRO-

SOVA 22, 4000 KRANJ, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16311
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01085 z dne 9. 3.
2000 pod št. vložka 1/03036/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5894930
Firma: DOMART, podjetje za projekti-

ranje, design, marketing in inženiring,
Godešič 116, Škofja Loka d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GODEŠIČ 116, 4220 ŠKOFJA
LOKA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAJNIK MATJAŽ, GODE-

ŠIČ 116, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 1.
1992; KRIŽAJ JANEZ, RETEČE 26, 4220
ŠKOFJA LOKA, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 1. 1992.

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

Sr-16313
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01086 z dne 9. 3.
2000 pod št. vložka 1/03038/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PAR PROEXIM, podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino, d.o.o. Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ZASAVSKA CESTA 54 C, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: POGAČNIK ROMAN, SRE-

DNJE BITNJE 3, 4209 ŽABNICA, vložek:
6.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 1.
1992; FISTER ANA, BISTRICA 20, 4203
DUPLJE, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 3. 1. 1992.

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

Sr-16315
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01087 z dne 9. 3.
2000 pod št. vložka 1/03046/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ZALETEL, servis in prodaja
kmetijske mehanizacije d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: CESTA NA BELO 31 A, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKOFIC ERIKA, PINEZIĆI

B.B. KRK, 4000 ZAČ.KRANJ, C. NA BELO
31 A, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 18. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-16317
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01088 z dne 9. 3.
2000 pod št. vložka 1/03049/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TEM, podjetje za šport in rek-
reacijo, d.o.o., Žabnica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ZG. BITNJE 200, 4209 ŽAB-
NICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FERENČAK MANJA, ZG.

BITNJE 200, 4209 ŽABNICA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 11.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16319
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01089 z dne 9. 3.
2000 pod št. vložka 1/03054/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JUPITER, trgovina in storitve,
uvoz-izvoz, d.o.o., Kranj, Smledniška 66

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SMLEDNIŠKA 66, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAGORŠEK BOJAN, SM-

LEDNIŠKA 66, 4000 KRANJ, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 9.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16321
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01090 z dne 9. 3.
2000 pod št. vložka 1/03057/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BORZA DELA, posredovanje
dela in zaposlitve, d.o.o. Jesenice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TITOVA 65, 4270 JESENICE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: NEODVISNOT, Konfedera-

cija novih sindikatov Slovenije, Sindikat Go-
renjske regije, TITOVA 65, 4270 JESENI-
CE, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 10. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16325
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01093 z dne 10. 3.
2000 pod št. vložka 1/04348/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5722721
Firma: EMERIK d.o.o. marketing in tu-

rizem, Bled
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: CANKARJEVA 4, 4260 BLED
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: LUKAN-MAYER EDDA,

ASOLO, VIA RIFORMATI 7, ITALIJA, vlo-
žek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
31. 8. 1992; MAYER DORIS, ASOLO, VIA
RIFORMATI 7, ITALIJA, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 8. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16327
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01094 z dne 10. 3.
2000 pod št. vložka 1/04431/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: OLIMPIJA, podjetje za proizvo-
dnjo in trgovino d.o.o., Naklo

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: OKROGLO 18, 4202 NAKLO
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAJC POMPE IVANKA, OK-

ROGLO 18, 4202 NAKLO, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 1.
1993; ZAJC JANEZ, OKROGLO 18, 4202
NAKLO, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 25. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-

ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16329
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01095 z dne 10. 3.
2000 pod št. vložka 1/04446/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DIME, export - import, proizvo-
dnja, trgovina, storitve d.o.o., Kranj, Kri-
ška 7

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KRIŠKA 7, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 117.800,00 Sit
Ustanovitelji: PEPOVIĆ ANTON, KRIŠKA

7, 4000 KRANJ, vložek: 117.800,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 29. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16331
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01096 z dne 10. 3.
2000 pod št. vložka 1/04501/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LABIRINT 2000 Podjetje za tr-
govino in storitve Škofja Loka, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: FRANKOVO NASELJE 41,
4220 ŠKOFJA LOKA

Osnovni kapital: 122.400,00 Sit
Ustanovitelji: PIŠEK ŠTEFAN, FRANKO-

VO NASELJE 41, 4220 ŠKOFJA LOKA,
vložek: 122.400,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 15. 10. 1992.

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

Sr-16333
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01097 z dne 10. 3.
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2000 pod št. vložka 1/04580/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MARINA, trgovsko podjetje,
d.o.o., Bled

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GRAJSKA 23, 4260 BLED
Osnovni kapital: 102.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČIBARIĆ SMILJAN, JANJE-

VCI 2, ZAGREB, HRVAŠKA, vložek:
34.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 12.
1992; ČIBARIĆ ANTON, JANJEVCI 2, ZA-
GREB, HRVAŠKA, vložek: 34.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 16. 12. 1992; MAH-
MUTOVIĆ REDŽEP, GRAJSKA 23, 4260
BLED, vložek: 34.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 16. 12. 1992.

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

Sr-16335
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01098 z dne 10. 3.
2000 pod št. vložka 1/03963/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5664403
Firma: LARS, Mednarodna trgovina,

d.o.o., Škofja Loka, Partizanska cesta
47

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PARTIZANSKA CESTA 47,
4220 ŠKOFJA LOKA

Osnovni kapital: 120.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOZLEVČAR MILAN, PAR-

TIZANSKA C. 47, 4220 ŠKOFJA LOKA,
vložek: 60.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 12. 8. 1992; POTOČNIK MIRAN, PA-
RTIZANSKA C. 47, 4220 ŠKOFJA LOKA,
vložek: 60.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 12. 8. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16337
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01099 z dne 10. 3.
2000 pod št. vložka 1/04714/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JUNIOR - NG, trgovsko podjet-
je, d.o.o., Radovljica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GRADNIKOVA 32, 4240 RA-
DOVLJICA

Osnovni kapital: 117.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOŽIČ MILOŠ, DOMOB-

RANSKA 27, KARLOVAC, vložek:
117.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16340
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01100 z dne 10. 3.
2000 pod št. vložka 1/04766/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ITALCOMMERCE d.o.o., podje-
tje za proizvodnjo, marketing, zastopa-
nje, trgovino ter izvoz in uvoz, Skladišč-
na 6, Jesenice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SKLADIŠČNA 6, 4270 JESE-
NICE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ABRAM ALBERT, BARO-

DINE 1, BUZET HRVAŠKA, vložek:
20.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 12.
1992; ATTISANI FRANCE, ROMA 28, TAR-
VISIO, ITALIA, vložek: 40.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 31. 12. 1992; STENDA-
RDO ANGELO, A.DIAZ 24, TARVISIO, ITA-
LIJA, vložek: 40.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 31. 12. 1992.

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

Sr-16343
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01101 z dne 10. 3.
2000 pod št. vložka 1/04769/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SCHIESTL, trgovsko podjetje,
d.o.o., Jesenice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TITOVA 108, 4270 JESENICE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit

Ustanovitelji: SCHIESTL HANS PETER,
A-9580 DROBOLLACH, DERI, MUHLEN-
WEG 4, AVSTRIJA, vložek: 50.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 16. 1. 1993; SCHIE-
STL JOHANN, LEDENITZEN, WAUBORG-
WEG 16, AVSTRIJA, vložek: 50.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 16. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16345
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01102 z dne 10. 3.
2000 pod št. vložka 1/04816/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JAGODIC INTERNATIONAL,
d.o.o., Podjetje za špedicijo, transport,
proizvodnjo, trgovino, posredništvo, go-
stinstvo in turizem, Grad, Cerklje na Go-
renjskem

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GRAD 68, 4207 CERKLJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAGODIC JERNEJ, GRAD

68, 4207 CERKLJE, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16347
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01103 z dne 10. 3.
2000 pod št. vložka 1/04851/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5781337
Firma: RIMAX finančno poslovanje

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

odgovornostjo
Sedež: SORŠKA 24, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAVČIČ IRMA, ŠORLIJE-

VA 23, 4000 KRANJ, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 4. 1993.

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

Sr-16349
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01104 z dne 10. 3.
2000 pod št. vložka 1/04908/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RADO, podjetje za posredova-
nje pri prodaji in najemu nepremičnin,
d.o.o. Jesenice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ČOPOVA 1, 4270 JESENICE
Osnovni kapital: 101.850,00 Sit
Ustanovitelji: PRISTOV RADO, ČOPOVA

1, 4270 JESENICE, vložek: 101.850,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 4. 1993.

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

Sr-16351
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01105 z dne 10. 3.
2000 pod št. vložka 1/05033/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LILIJA, cvetličarstvo in vrtnar-
stvo, d.o.o., Lesce

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BEGUNJSKA 2, 4248 LESCE
Osnovni kapital: 119.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOTNIK MAJDA, GRADNI-

KOVA 65, 4240 RADOVLJICA, vložek:
119.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 7.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16353
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01106 z dne 10. 3.
2000 pod št. vložka 1/05115/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: COF-ZOO, podjetje za kmetij-
stvo in bioprehrano d.o.o. Zg. Jezersko

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KOKRA 29, 4206 ZG. JEZER-
SKO

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: COF SAMUEL, KOKRA 29,

4206 ZG. JEZERSKO, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 7. 1993; COF
MILENA, KOKRA 29, 4206 ZG. JEZER-
SKO, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 1. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16355
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01107 z dne 10. 3.
2000 pod št. vložka 1/05156/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PLATANA, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Jesenice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: CESTA TALCEV 7A, 4270 JE-
SENICE

Osnovni kapital: 128.250,00 Sit
Ustanovitelji: BELJAN IRENA, CESTA

TALCEV 7 A, 4270 JESENICE, vložek:
128.250,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 7.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16357
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01108 z dne 13. 3.
2000 pod št. vložka 1/05094/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: IRMA TRADE Proizvodno - tr-
govsko podjetje d.o.o. Gorica 14 a, Ra-
dovljica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GORICA 14 A, 4240 RADOV-
LJICA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠVAB-ALBININI IRENA,

GORICA 14 A, 4240 RADOVLJICA, vložek:

4.189,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 4.
1993; ŠVAB MATJAŽ, ZAPUŽE 33, 4275
BEGUNJE, vložek: 95.811,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 28. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16359
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01109 z dne 13. 3.
2000 pod št. vložka 1/04935/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: INTERSCHOLT, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in turizem, d.o.o.,
Rateče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: RATEČE 6, 4283 RATEČE
Osnovni kapital: 117.000,00 Sit
Ustanovitelji: ERLAH UROŠ, RATEČE 6,

4283 RATEČE, vložek: 58.500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 2. 4. 1993; GRAHOVEC
TOMAŽ, CANKARJEVA 4, 4240 RADOV-
LJICA, vložek: 58.500,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 2. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16361
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01110 z dne 13. 3.
2000 pod št. vložka 1/04864/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LAPUH d.o.o., Podjetje za trgo-
vinsko dejavnost Radovljica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: STANETA ŽAGARJA 25, 4240
RADOVLJICA

Osnovni kapital: 105.500,00 Sit
Ustanovitelji: LAPUH KLEMEN, C. STA-

NETA ŽAGARJA 25, 4240 RADOVLJICA,
vložek: 105.500,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 23. 2. 1993.

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

Sr-16363
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01111 z dne 13. 3.
2000 pod št. vložka 1/05143/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LR, podjetje za mizarske stori-
tve, d.o.o. Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PESTOTNIKOVA 10, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 100.795,90 Sit
Ustanovitelji: LUKANC ROBERT, PES-

TOTNIKOVA 10, 4000 KRANJ, vložek:
100.795,90 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 5. 1993.

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

Sr-16365
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01112 z dne 13. 3.
2000 pod št. vložka 1/05136/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EURO - A, podjetje za proizvod-
njo, servis in trgovino d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SMLEDNIŠKA 80, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČUJIČ JOŽE, SMLEDNI-

ŠKA 80, 4000 KRANJ, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16367
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01113 z dne 13. 3.
2000 pod št. vložka 1/05120/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SLOITA export-import Jezersko
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ZG. JEZERSKO 82, 4206 ZG.
JEZERSKO

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: FLORJANČIČ MARKO,

GOLNIŠKA 12, 4000 KRANJ, vložek:
25.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 9.
1993; BESCHIN CLAUDIO, VIA A.RIVATO
14, S.GIOV. ILARIONE ITALIA, vložek:
25.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 9.
1993; BESCHIN MARIANO, VIA A.RIVATO
14, S.GIOV.ILARIONE ITALIA, vložek:
25.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 9.
1993; BESCHIN GIORGIO, VIA A. RIVATO
14, S.GIOV.ILAIRONE, ITALIA, vložek:
25.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 9.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16369
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01114 z dne 13. 3.
2000 pod št. vložka 1/04949/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PRIMORKA, podjetje za trgovi-
no in storitve Golnik, Golnik 97, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GOLNIK 97, 4204 GOLNIK
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BAJROVIČ ELVISA, GO-

LNIŠKA 64, 4000 KRANJ, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16371
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01115 z dne 13. 3.
2000 pod št. vložka 1/04839/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CRESCENDO, Proizvodnja, trgo-
vina, storitve, d.o.o. SPODNJA BESNICA

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SPODNJA BESNICA 60, 4201
ZGORNJA BESNICA

Osnovni kapital: 166.632,00 Sit
Ustanovitelji: GORENC IVAN, SP. BES-

NICA 60, 4201 ZG. BESNICA, vložek:
83.316,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 4.
1993; GORENC VLASTA, SP. BESNICA
60, 4201 ZG. BESNICA, vložek:
83.316,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 4.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16373
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01116 z dne 13. 3.
2000 pod št. vložka 1/05279/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: NA ZDRAVJE, d.o.o., gostinsko
podjetje, Kidričeva 56, Škofja Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KIDRIČEVA 56, 4220 ŠKOFJA
LOKA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRAJČEV ZORANČO, UL.

JANEZA PUHARJA 4, 4000 KRANJ, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
5. 1. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16375
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01117 z dne 13. 3.
2000 pod št. vložka 1/05206/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BAN, podjetje za gostinstvo,
turizem, trženje, organizacijo, propaga-
ndo, d.o.o., Kranj, Drulovka 57

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: DRULOVKA 57, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BANAK ZDENKO, DRULO-

VKA 57, 4000 KRANJ, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 6. 1993.

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

Sr-16377
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01118 z dne 13. 3.
2000 pod št. vložka 1/05193/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: K.A.M.E.N.K.O, podjetje za ti-
skarsko in založniško dejavnost ter uvoz
in izvoz, d.o.o., Bohinjska Bistrica, Pod
rebrom 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: POD REBROM 6, 4264 BO-
HINJSKA BISTRICA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAJIĆ KAMENKO, POD

REBROM 6, 4264 BOHINJSKA BISTRICA,
vložek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 15. 10. 1993.

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

Sr-16378
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01119 z dne 13. 3.
2000 pod št. vložka 1/05287/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MARGRO, zunanja in notranja
trgovina Radovljica, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KRANJSKA 2, 4240 RADOV-
LJICA

Osnovni kapital: 2.200,00 Sit
Ustanovitelji: KURBOS TONI, KRANJS-

KA 2, 4240 RADOVLJICA, vložek:
2.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 12.
1992.

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

Sr-16380
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01120 z dne 13. 3.

2000 pod št. vložka 1/03937/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: POLOSI Podjetje za storitve,
trgovino in proizvodnjo Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ZGORNJA BESNICA 93, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: POTOČNIK ALOJZIJ, ZG.

BESNICA 93, 4201 ZGORNJA BESNICA,
vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 3. 1992.

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

Sr-16382
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01121 z dne 13. 3.
2000 pod št. vložka 1/01842/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AMK, popravila, promet, trgo-
vina d.o.o. Žiri

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: RAKULK 27, 4226 ŽIRI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JESENOVEC BRANKO,

RAKULK 27, 4226 ŽIRI, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1990; LI-
KAR STANISLAV, RAKULK 27, 4226 ŽIRI,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 12. 1990.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 22.11.1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor neutemeljen, je
sodišče izdalo sklep, s katerim je na podlagi
1. odstavka 32. člena ZEPPod izbrisalo sub-
jekt vpisa iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-16384
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01122 z dne 13. 3.
2000 pod št. vložka 1/00824/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SVARUN, posredovanje kultur-
nih stvaritev in inženiring, d.o.o., Tržič

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PALOVIČE 19, 4290 TRŽIČ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BITEŽNIK STANISLAV, DE-

TELJICA 11, 4290 TRŽIČ, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 2. 1990.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 17.11.1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor neutemeljen, je
sodišče izdalo sklep, s katerim je na podla-
gi 1. odstavka 32. člena ZEPPod izbrisalo
subjekt vpisa iz sodnega registra. 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-16386
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01123 z dne 13. 3.
2000 pod št. vložka 1/01318/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5395364
Firma: METCO, d.o.o., proizvodno in

trgovsko podjetje Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: MILJE 2, 4212 VISOKO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BERTUOL ANTONIO,

10070 CORIO TO FRAZIONE, S. ANTO-
NIO, ITALIJA, vložek: 2.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 20. 4. 1990.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 16.11.1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor neutemeljen, je
sodišče izdalo sklep, s katerim je na podla-
gi 1. odstavka 32. člena ZEPPod izbrisalo
subjekt vpisa iz sodnega registra. 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-16388
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01124 z dne 13. 3.
2000 pod št. vložka 1/04190/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DEAN podjetje za trgovino, sto-
ritve in proizvodnjo d.o.o., Jesenice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: C. REVOLUCIJE 1 A, 4270 JE-
SENICE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: DURATOVIĆ NEZIKA, C.

REVOLUCIJE 1 A, 4270 JESENICE, vlo-
žek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-16390
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01125 z dne 13. 3.
2000 pod št. vložka 1/00921/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LIK, trgovsko podjetje Olševek,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: OLŠEVEK 75, 4205 PRED-
DVOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LOGAR JANEZ, OLŠEVEK

75, 4205 PREDDVOR, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 12. 1989.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 11.11.1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor neutemeljen, je
sodišče izdalo sklep, s katerim je na podla-
gi 1. odstavka 32. člena ZEPPod izbrisalo
subjekt vpisa iz sodnega registra. 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-16392
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01126 z dne 13. 3.
2000 pod št. vložka 1/05198/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RSK, Trgovsko in gostinsko
podjetje Tržič, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: NA JASI 15, ROČEVNICA,
4290 TRŽIČ

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SMOLEJ ROBERT, NA

JASI 15, ROČEVNICA, 4290 TRŽIČ, vlo-
žek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
4. 11. 1993.

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

Sr-16394
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01127 z dne 13. 3.
2000 pod št. vložka 1/05007/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PEROVIČ, gostinstvo, turizem,
tehnične in elektrotehnične storitve,
d.o.o., Mladinska 6, Bled

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: MLADINSKA 6, 4260 BLED

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEROVIČ STANISLAV,

MLADINSKA 6, 4260 BLED, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 3.
1992.

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

Sr-16396
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01128 z dne 13. 3.
2000 pod št. vložka 1/04295/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GIGA Proizvodnja, storitve, tr-
govina, d.o.o. Begunje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SLATNA ŠT. 8, 4275 BEGU-
NJE

Osnovni kapital: 107.238,00 Sit
Ustanovitelji: ŠUBIC FRANC, SLATNA

ŠT. 8, 4275 BEGUNJE, vložek:
107.238,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
30. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16398
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01129 z dne 13. 3.
2000 pod št. vložka 1/04160/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SAPIS, proizvodnja in trgovina,
d.o.o., Jesenice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TITOVA 3 A, 4270 JESENICE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠUVAK BRANKO, TAVČA-

RJEVA 1 B, 4270 JESENICE, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16400
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01130 z dne 13. 3.
2000 pod št. vložka 1/04138/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RAZOR, agencija za razvoj kul-
ture in komunikacije, Radovljica, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: LINHARTOV TRG 1, 4240 RA-
DOVLJICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SKUPŠČINA OBČINE RA-

DOVLJICA, GORENJSKA C. 19, 4240 RA-
DOVLJICA, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 10. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16402
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01131 z dne 13. 3.
2000 pod št. vložka 1/03940/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: M 4, Trgovsko podjetje, d.o.o.,
Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: JULETA GABROVŠKA 23,
4000 KRANJ

Osnovni kapital: 182.149,00 Sit
Ustanovitelji: MEDVED JANKO, JULETA

GABROVŠKA 23, 4000 KRANJ, vložek:
182.149,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 6. 1992.

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

Sr-16404
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01132 z dne 13. 3.
2000 pod št. vložka 1/03901/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 25 / 23. 3. 2000 / Stran 2363

Matična številka: 5659108
Firma: ARX CELLA NIGHT CLUB, pod-

jetje za gostinstvo in turizem, d.o.o., Ra-
dovljica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KRANJSKA 2, 4240 RADOV-
LJICA

Osnovni kapital: 115.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOLAR MILAN, ŽIROVNI-

CA 99, 4274 ŽIROVNICA, vložek:
115.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16406
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01133 z dne 13. 3.
2000 pod št. vložka 1/03894/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LESKOVAR podjetje za trgovi-
no, prevoz in zastopanje Zg. Bitnje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ZG. BITNJE 52 A, 4209 ŽAB-
NICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LESKOVAR IRENA, ZG. BI-

TNJE 52 A, 4209 ŽABNICA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 3.
1992; LESKOVAR BORIS, ZG. BITNJE 52
A, 4209 ŽAŽBNICA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 3. 3. 1992.

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

Sr-16408
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01134 z dne 13. 3.
2000 pod št. vložka 1/03871/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MANI, trgovina, turizem in pre-
vozne storitve Kranj d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: MLAKARJEVA 13, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TILINGER-PODOBNIK ANI-

TA, MLAKARJEVA 13, 4000 KRANJ, vlo-

žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 3. 1992.

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

Sr-16410
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01135 z dne 13. 3.
2000 pod št. vložka 1/03868/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: WESTCOM, notranja in zuna-
nja trgovina d.o.o., Tržič

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ROČEVNICA 37, 4290 TRŽIČ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: VESTER IZTOK, ROČEV-

NICA 37, 4290 TRŽIČ, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16412
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01136 z dne 13. 3.
2000 pod št. vložka 1/05061/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: HJ & I d.o.o. Podjetje za servis,
trgovino in storitve Škofja Loka Sv. Duh
58

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SVETI DUH 58, 4220 ŠKOFJA
LOKA

Osnovni kapital: 106.000,00 Sit
Ustanovitelji: HAFNER JANKO, SVETI

DUH 58, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
106.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 5.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16414
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01137 z dne 13. 3.
2000 pod št. vložka 1/05000/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ART GLASS, steklarsko podje-
tje d.o.o. Sp. Bitnje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SP. BITNJE 23, 4209 ŽABNI-
CA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: JUGOVIC TANJA, SP. BIT-

NJE 23, 4209 ŽABNICA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
30. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16416
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01138 z dne 13. 3.
2000 pod št. vložka 1/05018/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5871867
Firma: JANISS, podjetje za proizvod-

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

odgovornostjo
Sedež: BALOS 3, 4290 TRŽIČ
Osnovni kapital: 238.000,00 Sit
Ustanovitelji: LUZNAR STANISLAV, SPO-

DNJA BISTRICA 11, 4290 TRŽIČ, vložek:
238.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16418
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01139 z dne 13. 3.
2000 pod št. vložka 1/04904/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MJ TRADE Podjetje za zasto-
panje in posredovanje, d.o.o., Brezje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: BREZJE 76 A, 4243 BREZJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: JEREB MIHAELA, BREZ-

JE 76 A, 4243 BREZJE, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 6.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16420
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01140 z dne 13. 3.
2000 pod št. vložka 1/05139/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PRST, proizvodnja, storitve in
trgovina, d.o.o., Duplje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ZG. DUPLJE 92, 4203 DUP-
LJE

Osnovni kapital: 118.484,00 Sit
Ustanovitelji: HOJAN JOŽE, ZG. DUP-

LJE 92, 4203 DUPLJE, vložek:
118.484,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 6. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16422
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01141 z dne 13. 3.
2000 pod št. vložka 1/04951/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DERLINK, trgovina in storitve,
Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: MEDETOVA 10, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 177.500,00 Sit
Ustanovitelji: DERLINK JOŽE, MEDETO-

VA 10, 4000 KRANJ, vložek: 177.500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16424
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01142 z dne 13. 3.
2000 pod št. vložka 1/04873/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GIM TOP, Podjetje za trgovino
in storitve d.o.o., Škofja Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: VENCARJE 12, 4220 ŠKOFJA
LOKA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MOHORIČ PETER, VINCA-

RJE 12, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
24. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16430
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01150 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/03062/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TRIP, podjetje za predelavo
plastike Jesenice, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SPODNJI PLAVŽ 6 D, 4270
JESENICE

Osnovni kapital: 136.950,00 Sit
Ustanovitelji: ARH MAJDA, SPODNJE

GORJE 159, 4247 ZGORNJE GORJE, vlo-
žek: 4.150,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 11. 1991; BEZJAK MARKO, GRADNI-
KOVA 31, 4240 RADOVLJICA, vložek:
4.150,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 11.
1991; ČERANIĆ VASILIJA, BOKALOVA 14,
4270 JESENICE, vložek: 4.150,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 18. 11. 1991; FIŠER ANI-
CA, TITOVA 2, 4270 JESENICE, vložek:
4.150,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 11.
1991; GOMILŠEK SIMON, SELO 21 A,
4274 ŽIROVNICA, vložek: 4.150,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 18. 11. 1991; IBRA-
HIMOVIĆ SUADA, TRIGLAVSKA 58, 4281
MOJSTRANA, vložek: 4.150,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 18. 11. 1991; IVANČEVIČ
MARIJA, SAVSKA 10, 4281 MOJSTRANA,
vložek: 4.150,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 11. 1991; IVANETIČ NADA, TITOVA
84, 4270 JESENICE, vložek: 4.150,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 18. 11. 1991; JAM-
NIK DRAGO, KOČNA 42, 4273 BLEJSKA
DOBRAVA, vložek: 4.150,00 Sit, ne odgo-

varja, vstop: 18. 11. 1991; JUSTIN DEJAN,
ŽELEZARJEVA 25, 4270 JESENICE, vlo-
žek: 4.150,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 11. 1991; KORITNIK BRANKO, BO-
KALOVA 18, 4270 JESENICE, vložek:
4.150,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 11.
1991; KRIŽELJ KRISTINA, ŽELEZARJEVA
27, 4270 JESENICE, vložek: 4.150,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 18. 11. 1991; KUVEK
IVANKA, TAVČARJEVA 10, 4270 JESENI-
CE, vložek: 4.150,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 18. 11. 1991; LAVTIŽAR MAJA, TO-
MŠIČEVA 70 E, 4270 JESENICE, vložek:
4.150,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 11.
1991; MIJATOVIČ IVANKA, TITOVA 51,
4270 JESENICE, vložek: 4.150,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 18. 11. 1991; PERVA-
NJA BORIS, CANKARJEVA 31, 4270 JE-
SENICE, vložek: 4.150,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 18. 11. 1991; PODLESNIK RO-
MANA, PREŠERNOVA 7, 4240 RADOVLJI-
CA, vložek: 4.150,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 18. 11. 1991; RADOVIĆ RATKA, TA-
VČARJEVA 7, 4270 JESENICE, vložek:
4.150,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 11.
1991; REPE JANEZ, SPODNJE GORJE
98, 4247 ZGORNJE GORJE, vložek:
4.150,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 11.
1991; ROŽIČ JOŽE, TITOVA 45, 4270 JE-
SENICE, vložek: 4.150,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 18. 11. 1991; SADIKOVIĆ SADI-
KA, TAVČARJEVA 1 B, 4270 JESENICE,
vložek: 4.150,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 11. 1991; SAVIĆ SAVJETA, C. 1. MAJA
37, 4270 JESENICE, vložek: 4.150,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 18. 11. 1991; SKEN-
DEROVIĆ MUNIR, TITOVA 41, 4270 JE-
SENICE, vložek: 4.150,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 18. 11. 1991; STANIĆ DRAGI-
CA, C. REVOLUCIJE 9, 4270 JESENICE,
vložek: 4.150,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 11. 1991; SVETINA ANICA, TITOVA 96,
4270 JESENICE, vložek: 4.150,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 18. 11. 1991; ŠKRBIĆ
GORDANA, C. 1. MAJA 26 A, 4270 JESE-
NICE, vložek: 4.150,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 18. 11. 1991; ŠMID HELENA, C.
TALCEV 8 A, 4270 JESENICE, vložek:
4.150,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 11.
1991; ŠTIH MARTINA, BOKALOVA 13,
4270 JESENICE, vložek: 4.150,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 18. 11. 1991; ŠTRUKE-
LJ MELITA, V. KEJŽARJA 32 B, 4270 JE-
SENICE, vložek: 4.150,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 18. 11. 1991; TRAMPUŽ HEN-
RIK, HRUŠICA 168, 4270 JESENICE, vlo-
žek: 4.150,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 11. 1991; VENGAR ALOJZ, C. TAL-
CEV 3, 4270 JESENICE, vložek: 4.150,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 11. 1991; ZU-
PAN MARIJA, BELCA 19 D, 4281 MOJST-
RANA, vložek: 4.150,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 18. 11. 1991; ŽMITEK ANICA, BLE-
JSKA DOBRAVA 66, 4273 BLEJSKA DOB-
RAVA, vložek: 4.150,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 18. 11. 1991.

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

Sr-16432
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01151 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/03063/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ASTIBO - ZALA, Export - import
d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: POT ZA KRAJEM 24, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DELNIŠKA DRUŽBA MO-

DNA KONFEKCIJA ASTIBO, P.O. ŠTIP, ULI-
CA GOCE DELČEV BR. 34, ŠTIP, vložek:
3.920,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 1.
1992; ZALA, TRGOVINA, D.O.O., KRANJ,
DELAVSKA C. 19, 4000 KRANJ, vložek:
4.080,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 1.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16434
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01152 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/03064/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: E - FOND, poslovno-finančne,
agencijske in druge storitve d.o.o.,
Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: REŠEVA 8, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ERZAR SLAVKO, OPREŠ-

NIKOVA 11, 4000 KRANJ, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 1.
1992.

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

Sr-16436
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01153 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/03074/00 vpisalo v

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

Firma: SAND SPORT, podjetje za or-
ganizacijo, posredovanje in marketing,
d.o.o. Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: JULETA GABROVŠKA 19,
4000 KRANJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PREGRAD MARJAN, J. GA-

BROVŠKA 19, 4000 KRANJ, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 1.
1992.

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

Sr-16438
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01154 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/03089/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DOVEX, projektiranje in izdelo-
vanje tiskanih vezij, trgovina, špedicija,
uvoz in izvoz, d.o.o., Verdnikova 25/a,
Jesenice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: VERDNIKOVA 25 A, 4270 JE-
SENICE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOLINŠEK JERNEJ, VER-

DNIKOVA 25 A, 4270 JESENICE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 1.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16440
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01155 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/03091/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LADY DY, proizvodnja, trgovi-
na in marketing, d.o.o., Cerklje na Gore-
njskem, Adergas 49

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ADERGAS 49, 4207 CERKLJE
NA GORENJSKEM

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAMIČ DIANA, V. VLAHO-

VIČA 4, 4000 KRANJ, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 1. 1992; RO-
ŠKAR TOMAŽ, ADERGES 49, 4207 CER-
KLJE NA GORENJSKEM, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16442
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01156 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/03119/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PIK, trgovina na debelo in dro-
bno d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SMLEDNIŠKA 43 C, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: UŠAJ IZTOK, SMLEDNI-

ŠKA 43 C, 4000 KRANJ, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16444
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01157 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/03120/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DEMO, elektrotehnično podjet-
je, d.o.o., Lesce

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: DEŽMANOVA 1, 4248 LESCE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DEŽMAN MIROSLAV, DE-

ŽMANOVA 1, 4248 LESCE, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 11.
1991; MOŽINA ALEŠ, REČIŠKA 18, 4260
BLED, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 29. 11. 1991.

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

Sr-16446
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01158 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/03126/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MIHEC, podjetje za gostinstvo
in prehrano, Preddvor Potoče 20 d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: POTOČE 20, 4205 PRED-
DVOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠENK IZIDOR, POTOČE

20, 4205 PREDDVOR, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16448
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01159 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/03133/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5596939
Firma: ECODOM, obrtno podjetje,

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

odgovornostjo
Sedež: ZGORNJA BESNICA 64, 4201

ZGORNJA BESNICA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAVČIČ VILIJEM, ZG. BE-

SNICA 64, 4201 ZG. BESNICA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 1.
1992; SAJOVIC MARKO, VISOKO 38,
4208 ŠENČUR, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 24. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16450
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01160 z dne 14. 3.

2000 pod št. vložka 1/03137/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TRGOVINA NANI, trgovsko in
storitveno podjetje Radovljica, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BEVKOVA 37, 4240 RADOV-
LJICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLEVNIK LACKO MAJDA,

BEVKOVA 37, 4240 RADOVLJICA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 1.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16452
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01161 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/03142/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PARTY, Podjetje za inženiring
in trgovino Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ŠTIRNOVA 10, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JERMAN MARJAN, ŠTIR-

NOVA 10, 4000 KRANJ, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16454
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01162 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/03149/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GASTRO M & N, podjetje za
gostinstvo in trgovino d.o.o. Kranj, Ljub-
ljanska 24 a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: LJUBLJANSKA 24 A, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIČULIN NADA, JEŠETO-

VA 15, 4000 KRANJ, vložek: 4.000,00 Sit,

ne odgovarja, vstop: 28. 1. 1992; PIČULIN
MIRAN, JEŠETOVA 15, 4000 KRANJ, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16456
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01163 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/03150/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TIPSA, trgovinsko, izobraževa-
lno, proizvodno in storitveno podjetje,
d.o.o. Jesenice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: RAZGLEDNA POT 10 B, 4270
JESENICE

Osnovni kapital: 9.000,00 Sit
Ustanovitelji: STRAŽIŠAR ANTON, RAZ-

GLEDNA POT 10 B, 4270 JESENICE, vlo-
žek: 1.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
30. 12. 1991; STRAŽIŠAR VIKTOR, MOS-
TE 71 C, 4274 ŽIROVNICA, vložek:
1.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 12.
1991; STRAŽIŠAR SABINA, RAZGLEDNA
POT 10 B, 4270 JESENICE, vložek:
1.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 12.
1991; STRAŽIŠAR MIRA, TOMŠIČEVA 8 A,
4270 JESENICE, vložek: 1.500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 30. 12. 1991; STRAŽI-
ŠAR TANJA, TOMŠIČEVA 8 A, 4270 JESE-
NICE, vložek: 1.500,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 30. 12. 1991; STRAŽIŠAR NIKA,
RAZGLEDNA POT 10 B, 4270 JEENICE,
vložek: 1.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
30. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16458
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01164 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/03151/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TAMAR, trgovsko podjetje
d.o.o. Škofja Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: PUŠTAL 33, 4220 ŠKOFJA
LOKA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TAVČAR JURIJ, PUŠTAL

33, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 6. 1991; MA-
RCO MARTIN, VIA EUGANIA 108 PADOVA,
ITALIJA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 18. 6. 1991.

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

Sr-16460
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01165 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/03152/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TARGA, Proizvodno in trgov-
sko podjetje d.o.o. Šenčur, Gasilska 24

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GASILSKA 24, 4208 ŠENČUR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DRAKSLER BRANKO, GA-

SILSKA 24, 4208 ŠENČUR, vložek:
500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 12.
1991; DRAKSLER MIROSLAV, GASILSKA
24 A, 4208 ŠENČUR, vložek: 7.500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16462
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01166 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/03154/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: HRIBAR & O., podjetje za med-
narodno trgovino, d.o.o., Kokrškega od-
reda 18, Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KOKRŠKEGA ODREDA 18,
4000 KRANJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HRIBAR TATJANA, KOKR-

ŠKEGA ODREDA 18, 4000 KRANJ, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16464
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01167 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/03162/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

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

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ZG. BITNJE 178 A, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: OREHEK VILI, ZG. BITNJE

178 A, 4000 KRANJ, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 1. 1992; ŠUŠTA-
RŠIČ VILI, DELAVSKA C. 11, 4208 ŠEN-
ČUR, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 20. 1. 1992.

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

Sr-16466
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01168 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/03168/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MAAN, trgovina in storitve
d.o.o. Breg 161, Žirovnica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BREG 161, 4274 ŽIROVNICA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETERMAN STANISLAV,

PODHOM 22, 4247 ZG. GORJE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16476
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01177 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/03174/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: H.S., podjetje za trgovino, go-
stinstvo in storitve, d.o.o. Jesenice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: CESTA 1. MAJA 26 B, 4270
JESENICE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HRENIČ ANDRIJA, CESTA

1. MAJA 26 B, 4270 JESENICE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16478
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01178 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/03178/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LAMPA, vezuelne komunikaci-
je, aranžiranje, propaganda in uporab-
ne umetnosti, d.o.o., Škofja Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PODLUBNIK 161, 4220 ŠKO-
FJA LOKA

Osnovni kapital: 26.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAMPIČ MATEJ, PODLU-

BNIK 161, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
26.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 2.
1992.

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

Sr-16480
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01179 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/03179/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FARA, podjetje za inženiring,
svetovanje, notranjo in zunanjo trgovino
d.o.o., Škofja Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: CESTA TALCEV 2, 4220
ŠKOFJA LOKA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠIFRAR FRANC, CESTA

TALCEV 2, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 3.
1992; ŠIFRAR MIRJANA, CESTA TALCEV
2, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16482
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01180 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/03180/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RM, Podjetje za trgovino, go-
stinstvo in turizem, d.o.o. Selca, Selca
122

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SELCA 122, 4227 SELCA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RIHTARŠIČ MARKO, SEL-

CA 122, 4227 SELCA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16484
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01181 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/03185/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SAN-EKS, podjetje za proizvo-
dnjo, trgovino, marketing, storitve in izo-
braževanje, Škofja Loka, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PODLUBNIK 158, 4220 ŠKO-
FJA LOKA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARIČ MIRA, PODLUBNIK

158, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-

ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16486
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01182 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/03187/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PROFILLES, podjetje za trgovi-
no, zastopanje in proizvodnjo, d.o.o. Ja-
vorje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: JAVORJE 17, 4223 POLJANE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČIČ CECILIJA, JAVO-

RJE 17, 4223 POLJANE, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16488
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01183 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/03193/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BAŠELJ-LES, Proizvodnja in tr-
govina d.o.o. Žiri

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: MRZLI VRH 8, 4226 ŽIRI
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BAŠELJ PETER, MRZLI

VRH 8, 4226 ŽIRI, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 23. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16490
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01184 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/03201/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

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

Firma: LOMA, podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Škofja Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: FRANKOVO NASELJE ŠT. 41,
4220 ŠKOFJA LOKA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LOGAR MARIJA, FRANKO-

VO NASELJE ŠT. 41, 4220 ŠKOFJA LOKA,
vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 3. 1992.

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

Sr-16492
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01185 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/03202/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: S WAY, proizvodno, trgovsko
in storitveno podjetje Škofja Loka, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GODEŠIČ 109, 4220 ŠKOFJA
LOKA

Osnovni kapital: 56.000,00 Sit
Ustanovitelji: STARMAN SIMON, GODE-

ŠIČ 109, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
28.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 3.
1992; STARMAN MATEJ, GODEŠIČ 109,
4220 ŠKOFJA LOKA, vložek: 28.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16494
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01186 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/03204/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: G I P, gradbeništvo, inženiring,
prevozništvo, d.o.o., Brezje pri Tržiču

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BREZJE PRI TRŽIČU 9, 4290
TRŽIČ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠPENDAL ZDRAVKO,

BREZJE PRI TRŽIČU 9, 4290 TRŽIČ, vlo-
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žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16496
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01187 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/03205/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KRAJNIK TRADE, trgovina in
servis, d.o.o. Škofja Loka, Godešič 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GODEŠIČ 5, 4220 ŠKOFJA
LOKA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAJNIK IRENA, CELOV-

ŠKA 85, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16498
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01188 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/03207/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AGRIA-HOLZ, zasebna družba
za trgovino z lesom in proizvodnjo se-
menskega krompirja, Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BELEHARJEVA 13, 4208 ŠEN-
ČUR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: OKORN JANEZ, BELEHA-

RJEVA 13, 4208 ŠENČUR, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16500
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01189 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/03217/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CLEAN-METAL, podjetje za sto-
ritve, gradbeništvo, gostinstvo, turizem,
marketing, zastopanje in trgovino Kranj,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PREDOSLJE 108, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZADNIKAR FRANCI,

PREDOSLJE 108, 4000 KRANJ, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16502
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01190 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/03218/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ELVOTRADE, podjetje za ser-
vis in trgovino, d.o.o., Lesce

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BEGUNJSKA 17, 4248 LES-
CE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠAVS IGOR, BEGUNJSKA

17, 4248 LESCE, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 30. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16505
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01192 z dne 15. 3.
2000 pod št. vložka 1/03219/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TROŠT, Trgovina in storitve Še-
nčur d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GASILSKA 13, 4208 ŠENČUR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARKUTA BLAŽ, GASIL-

SKA 13, 4208 ŠENČUR, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 3. 1992.

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

Sr-16507
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01193 z dne 15. 3.
2000 pod št. vložka 1/03220/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: OBRNIK, proizvodno, trgovsko
in storitveno podjetje Bohinjska Bistri-
ca, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: NOMENJ 48, 4264 BOHINJ-
SKA BISTRICA

Osnovni kapital: 8.970,00 Sit
Ustanovitelji: SUŠNIK LJUBOMIR, NO-

MENJ 48, 4264 BOHINJSKA BISTRICA,
vložek: 8.970,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
27. 3. 1992.

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

Sr-16509
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01194 z dne 15. 3.
2000 pod št. vložka 1/03223/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TORMA, podjetje za trgovino,
gostinstvo in storitve, d.o.o. Zgornja
Besnica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SPODNJA BESNICA 169,
4201 ZGORNJA BESNICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: POTOČNIK MARIJA, SPO-

DNJA BESNICA 169, 4201 ZGORNJA BE-
SNICA, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 27. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
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gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16511
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01195 z dne 15. 3.
2000 pod št. vložka 1/03224/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ROMA, podjetje za proizvod-
njo, storitve, trgovino in zastopstvo Kra-
nj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: JANEZA PUHARJA 10, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BREŠAR ROBERT, JANE-

ZA PUHARJA 10, 4000 KRANJ, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16513
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01196 z dne 15. 3.
2000 pod št. vložka 1/03225/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BOOGIE, proizvodnja, trgovina,
storitve d.o.o. Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: NA GRIČU 28, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: UDIR NIELS, MOŠA PIJA-

DE 4, 4000 KRANJ, vložek: 4.080,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 26. 3. 1992; DOLI-
NAR DARJA, TREBINJSKA 3, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 3.920,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 26. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16515
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01197 z dne 15. 3.
2000 pod št. vložka 1/03226/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PEGOT, podjetje za trgovino,
proizvodnjo in storitve, d.o.o. Cerklje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SP. BRNIK ŠT. 47, 4207 CER-
KLJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LUSKOVEC ŠTEFANIJA,

SP. BRNIK 47, 4207 CERKLJE, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 3.
1992; LUSKOVEC STANISLAV, SP. BRNIK
47, 4207 CERKLJE, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 13. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16517
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01198 z dne 15. 3.
2000 pod št. vložka 1/03227/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SKY WEST TRADE, proizvodno
in trgovsko podjetje d.o.o. Rodine 24,
Žirovnica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: RODINE 24, 4274 ŽIROVNICA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RESNIK MILAN, RODINE

24, 4274 ŽIROVNICA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 3. 1992; GAS-
TING D.O.O., DILANČEVA 7, 8000 NOVO
MESTO, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 4. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16519
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01199 z dne 15. 3.
2000 pod št. vložka 1/03228/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5645247
Firma: AMBIENTA TRADE, trgovsko

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

odgovornostjo
Sedež: KOMENSKEGA 5, 4000

KRANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: AŽMAN MATIJA, KOMEN-

SKEGA 5, 4000 KRANJ, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16521
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01200 z dne 15. 3.
2000 pod št. vložka 1/03235/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BERGANT TRANS, podjetje za
špedicijo, transport in trgovino, d.o.o.,
Škofja Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: OŽBOLT NAD ZMINCEM 12,
4220 ŠKOFJA LOKA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BERGANT FRANC, SPOD-

NJA SENICA 17/C, 1215 MEDVODE, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16523
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01201 z dne 15. 3.
2000 pod št. vložka 1/03243/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: G & S, trgovsko storitveno pod-
jetje, d.o.o., Kranj, Sitarska pot 17

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SITARSKA POT 17, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: NIKOLIČ GORAZD, SITA-

RSKA POT 17, 4000 KRANJ, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 1.
1992.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16525
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01202 z dne 15. 3.
2000 pod št. vložka 1/03244/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BORTIS, Trgovina in storitve,
d.o.o. Škofja Loka, Podlubnik 291

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PODLUBNIK 291, 4202 ŠKO-
FJA LOKA

Osnovni kapital: 12.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROZMAN BOR, PODLUB-

NIK 291, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
12.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 3.
1992.

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

Sr-16527
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01203 z dne 15. 3.
2000 pod št. vložka 1/03254/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SEVEROL, trgovsko in storitve-
no podjetje d.o.o., Smledniška cesta 57,
Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SMLEDNIŠKA CESTA 57,
4000 KRANJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠINK MARKO, SMLEDNI-

ŠKA CESTA 57, 4000 KRANJ, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16529
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01204 z dne 15. 3.
2000 pod št. vložka 1/03255/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JANIN, podjetje za trgovino,
gostinstvo in storitve, d.o.o. Žiri

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: STAROVAŠKA C. 29, 4226
ŽIRI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČADEŽ VIKTOR, STARO-

VAŠKA C. 29, 4226 ŽIRI, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 3. 1992; ČA-
DEŽ JERNEJA, STAROVAŠKA C. 29, 4226
ŽIRI, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 23. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16531
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01205 z dne 15. 3.
2000 pod št. vložka 1/03272/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: STANDAM, Gostinstvo, trgovi-
na, turizem d.o.o. Bled

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: LJUBLJANSKA 40, 4260
BLED

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIBERNIK STANKA, ALOJ-

ZA RABIČA 54, 4281 MOJSTRANA, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 3. 1992; PIBERNIK MARJAN, ALOJZA
RABIČA 54, 4281 MOJSTRANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16532
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01206 z dne 15. 3.
2000 pod št. vložka 1/03273/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BOHINJC, trgovina, gostinstvo,
turizem, d.o.o. Trboje 139, Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TRBOJE 139, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOHINJC FRANČIŠKA,

TRBOJE 139, 4000 KRANJ, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 3.
1992; BOHINJC FRANC, TRBOJE 139,
4000 KRANJ, vložek: 4.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 25. 3. 1992.

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

Sr-16533
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01207 z dne 15. 3.
2000 pod št. vložka 1/03280/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CENTER ZA RAZVOJ GO-
RENJSKE, Podjetje za inženiring, d.o.o.
Frankovo naselje 162, Škofja Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: FRANKOVO NASELJE 162,
4220 ŠKOFJA LOKA

Osnovni kapital: 55.000,00 Sit
Ustanovitelji: AHAČIČ DAMJAN, FRAN-

KOVO NASELJE 162, 4220 ŠKOFJA
LOKA, vložek: 17.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 14. 10. 1991; MARINKO ANTON,
TRG SVOBODE 32, 1420 TRBOVLJE, vlo-
žek: 11.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 10. 1991; SD PROJEKT, TBILISIJSKA
61, 1000 ŠMARTNO, LJUBLJANA, vložek:
11.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 10.
1991; OCEPEK FRANJA, NOVI DOM 13,
1420 TRBOVLJE, vložek: 10.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 14. 10. 1991; KAMIN
JANEZ, RODETOVA 9, 1290 GROSUPLJE,
vložek: 6.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16534
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01208 z dne 15. 3.
2000 pod št. vložka 1/03285/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:
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Firma: GEMAK, Proizvodnja, transpo-
rt in storitve, d.o.o., Šenčur

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: VOGLJE, LETALIŠKA 14,
4208 ŠENČUR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GLOBOČNIK VILKO, LE-

TALIŠKA 14 VOGLJE, 4208 ŠENČUR, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
31. 3. 1992.

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

Sr-16535
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01209 z dne 15. 3.
2000 pod št. vložka 1/03287/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TEHNOHLAD, Podjetje za izde-
lavo hladilnih naprav in opreme, monta-
žo in servis d.o.o., Škofja Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SVETI DUH 24, 4220 ŠKOFJA
LOKA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽONTAR RAJKO, SVETI

DUH 24, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 3.
1992.

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

Sr-16537
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01210 z dne 15. 3.
2000 pod št. vložka 1/03289/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

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

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PREŠERNOVA 8, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 15.901,00 Sit
Ustanovitelji: IVANČIČ MATJAŽ, PARTI-

ZANSKA 10, 4208 ŠENČUR, vložek:
15.901,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 4.
1992.

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

strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-16540
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01211 z dne 15. 3.
2000 pod št. vložka 1/03292/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: B & T, Podjetje za trgovino,
d.o.o., Bled

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GRIČ 11, 4260 BLED
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRISTAVEC BOŠTJAN,

GRIČ 11, 4260 BLED, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16543
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01212 z dne 15. 3.
2000 pod št. vložka 1/03295/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JULIANA, polnilnica pitne vode
in brezalkoholnih pijač d.o.o. Jesenice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: CESTA ŽELEZARJEV 6, 4270
JESENICE

Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: COMMERCE P.O., LJUB-

LJANA, LJUBLJANA, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 3. 1992; ISKRA TELEKOM D.D.,
KRANJ, KRANJ, 4000 KRANJ, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 3.
1992; MAGMA D.O.O., LJUBLJANA, LJU-
BLJANA, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 3.
1992; PERNE D.O.O., KRANJ, KRANJ,
4000 KRANJ, vložek: 2.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 19. 3. 1992; PERNE TEOS,
DRAGA BREZARJA 9, 4000 KRANJ, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16546
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01213 z dne 15. 3.
2000 pod št. vložka 1/03298/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5611555
Firma: SEI TRANS, podjetje za špedi-

cijske in transportne storitve v medna-
rodnem in domačem prometu ter trgovi-
no, d.o.o., Škofja Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: LOG NAD ŠKOFJO LOKO 1,
4220 ŠKOFJA LOKA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SEČNIK IVAN, LOG NAD

ŠKOFJO LOKO 1, 4220 ŠKOFJA LOKA,
vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
24. 3. 1992.

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

Sr-16549
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01214 z dne 15. 3.
2000 pod št. vložka 1/03304/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MIJO, gradbeni inženiring
d.o.o. Hraše

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: HRAŠE 18, 4248 LESCE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JOVAN MILAN, HRAŠE 18,

4248 LESCE, vložek: 8.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 30. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16552
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01215 z dne 15. 3.
2000 pod št. vložka 1/03306/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SANDR, Podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PREDOSLJE 60 A, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAPLOTNIK SABINA, JA-

NEZA PUHARJA 4, 4000 KRANJ, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 3.
1992.

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

Sr-16555
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01216 z dne 15. 3.
2000 pod št. vložka 1/03311/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VILA CARMEN, gostinstvo in tu-
rizem, d.o.o., Cerklje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PŠENIČNA POLICA 17, 4207
CERKLJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SALI MARJETA, PŠENIČ-

NA POLICA 17, 4207 CERKLJE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 4.
1992.

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

Sr-16558
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01217 z dne 15. 3.
2000 pod št. vložka 1/03322/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: NASA, d.o.o. gostinstvo in turi-
zem Kranjska Gora

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BEZJE 3, 4280 KRANJSKA
GORA

Osnovni kapital: 8.800,00 Sit
Ustanovitelji: PLAHUTA SIMONA, BEZ-

JE 3, 4280 KRANJSKA GORA, vložek:
8.800,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 4.
1992.

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

Sr-16561
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01218 z dne 15. 3.
2000 pod št. vložka 1/03351/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ČADEŽ, Mesarstvo, trgovina,
gostinstvo in pletiljstvo d.o.o., Visoko

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: VISOKO 7 G, 4212 VISOKO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČADEŽ TOMAŽ, VISOKO

7 G, 4212 VISOKO, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 19. 3. 1992; ČADEŽ
ANITA, VISOKO 7 G, 4212 VISOKO, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 3. 1992.

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

Sr-16564
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01219 z dne 15. 3.
2000 pod št. vložka 1/03353/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: HOMAN, Podjetje za prevoze
in storitve, d.o.o. Podpulferca 8 Škofja
Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PODPULFERCA 8, 4220 ŠKO-
FJA LOKA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HOMAN FRANC, PODPU-

LFERCA ŠT. 8, 4220 ŠKOFJA LOKA, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16567
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01220 z dne 15. 3.
2000 pod št. vložka 1/03356/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BOGO, podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: HRASTJE 230, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GORENC BORIS, HRAST-

JE 230, 4000 KRANJ, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16570
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01221 z dne 15. 3.
2000 pod št. vložka 1/03365/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CONSULTING ROŽANC, pod-
jetje za tehnično in tehnološko svetova-
nje, d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: C. 1. MAJA 67, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROŽANC GROZDANA, CE-

STA 1. MAJA 67, 4000 KRANJ, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16573
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01222 z dne 15. 3.
2000 pod št. vložka 1/03366/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RAF, trgovsko in storitveno
podjetje Kranj, Delavska cesta 2 B,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: DELAVSKA CESTA 2 B, 4000
KRANJ
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Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BATISTIČ RAFAEL, DELA-

VSKA CESTA 2B, 4000 KRANJ, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16596
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01233 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/05012/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: P.K.M., Trgovsko podjetje,
d.o.o., Cerklje na Gorenjskem

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: DVORJE 100, 4207 CERKLJE
NA GORENJSKEM

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽLEBIR KLEMEN, DVO-

RJE 10, 4207 CERKLJE, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 7.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16599
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01234 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/04298/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JAMI, podjetje za proizvodnjo,
storitve in trgovino, Škofja Loka, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ZMINEC 73, 4220 ŠKOFJA
LOKA

Osnovni kapital: 162.400,00 Sit
Ustanovitelji: BELIČ SLAVKO, ZMINEC

73, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
81.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 1.
1993; BELIČ IDA, ZMINEC 73, 4220 ŠKO-
FJA LOKA, vložek: 81.200,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 14. 1. 1993.

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

navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16602
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01235 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/04354/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BELI BOR d.o.o. podjetje za
trgovino, proizvodnjo, inženiring, storit-
ve, uvoz-izvoz in zastopanje Šenčur, Zu-
panova 14

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ZUPANOVA 14, 4208 ŠEN-
ČUR

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: GAŠPERLIN MARTINA, VI-

SOKO 109, 4212 VISOKO, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 11.
1992; GAŠPERLIN ALOJZ, GORENJSKE-
GA ODREDA 16, 4000 KRANJ, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 11.
1992.

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

Sr-16605
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01236 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/04368/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FORMAT, podjetje za proizvo-
dnjo kruha in preciva, trgovino in gostin-
stvo, Radovljica, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: LANGUSOVA 61, 4240 RADO-
VLJICA

Osnovni kapital: 110.000,00 Sit
Ustanovitelji: POGAČNIK MARKO, LAN-

GUSOVA 61, 4240 RADOVLJICA, vložek:
110.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
2. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16608
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01237 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/04437/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5727081
Firma: RILI Podjetje za gostinstvo, tu-

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

odgovornostjo
Sedež: C. 1. MAJA 21 A, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 113.900,00 Sit
Ustanovitelji: RAMADANI ISAK, ZUPAN-

ČIČEVA 6, 4000 KRANJ, vložek:
79.700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 12.
1992; RAMADANI RUKIJE, ZUPANČIČEVA
6, 4000 KRANJ, vložek: 17.100,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 21. 12. 1992; RAMADA-
NI LULZIM, ZUPANČIČEVA 6, 4000
KRANJ, vložek: 17.100,00 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 21. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16611
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01238 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/04462/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ORIENTE, podjetje za toplotno
tiskanje in šiviljstvo, d.o.o. Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: JAKA PLATIŠE 3, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 100.800,00 Sit
Ustanovitelji: FRLIČ SILVA, JAKA PLATI-

ŠE 3, 4000 KRANJ, vložek: 100.800,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16614
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01239 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/04475/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ROOS Podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve, Škofja Loka, d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: RETEČE 71, 4220 ŠKOFJA
LOKA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: RANT-ROOS TATJANA,

RETEČE 71, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16617
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01240 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/04509/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ALLTRADE d.o.o., Trgovina na
debelo in drobno, Trboje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TRBOJE 10, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROGELJ FRANC, TRBO-

JE 10, 4000 KRANJ, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 3. 1993.

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

Sr-16620
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01241 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/04515/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BODA, podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Tržič

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: DETELJICA 10, 4290 TRŽIČ
Osnovni kapital: 226.540,00 Sit
Ustanovitelji: HORVAT BORIS, KOVOR-

SKA C. 35, 4290 TRŽIČ, vložek:
113.270,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 2.
1993; SMUKOVIČ DARKO, RAVNE 24,
4290 TRŽIČ, vložek: 113.270,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 4. 2. 1993.

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

navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16623
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01242 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/04523/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5737192
Firma: CEDU-IMPEX, Podjetje za trgo-

vino, storitve, kmetijstvo in šport, d.o.o.,
Duplje, Žeje 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ŽEJE 4, 4203 DUPLJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČRNIVEC VOJKO, ŽEJE 4,

4203 DUPLJE, vložek: 100.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 25. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16626
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01243 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/05092/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5801257
Firma: MEBA, podjetje za izdelavo in

montažo mehanske elektro opreme,
d.o.o. Lesce

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SAVSKA 18, 4248 LESCE
Osnovni kapital: 128.930,00 Sit
Ustanovitelji: HODŽIČ ELIZABETA, SAV-

SKA 18, 4248 LESCE, vložek: 128.930,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16629
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01244 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/05096/00 vpisalo v

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

Firma: PREKSIT, storitve in trgovina,
d.o.o., Jesenice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TITOVA 71, 4270 JESENICE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: AJDIŠEK STANKO, SLAV-

KA GRUMA 1 A, 9000 NOVO MESTO, vlo-
žek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
3. 6. 1993; KEMPERLE DARJA, TITOVA
71, 4270 JESENICE, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16632
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01245 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/05111/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5789966
Firma: KRIPTON, Podjetje za trgovi-

no, gostinstvo, turizem, marketing in sto-
ritve d.o.o. Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: JEZERSKA CESTA 1, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 177.859,00 Sit
Ustanovitelji: RAKOVEC SANDI, JEZER-

SKA C. 1, 4000 KRANJ, vložek:
177.859,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 7.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16634
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01246 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/05133/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DEKOR, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve, d.o.o., Breznica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BREZNICA 40, 4274 ŽIROV-
NICA
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Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: HROVAT MIRKO, BREZ-

NICA ŠT. 40, 4274 ŽIROVNICA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 6.
1993.

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

Sr-16636
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01247 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/05213/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GANESH d.o.o. Jesenice, pod-
jetje za trgovino, turizem in storive Pre-
šernova 20, Jesenice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PREŠERNOVA 20, 4270 JE-
SENICE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RANT TOMAŽ, TOMŠIČE-

VA 4, 4270 JESENICE, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 11. 1993;
GROZDE ALENKA, C. 1. MAJA 101, 4270
JESENICE, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 23. 11. 1993.

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

Sr-16638
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01248 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/05239/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ROLK skladišče in trgovina na
debelo in drobno d.o.o. Zapuže

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zapuže 8, 4275 BEGUNJE NA
GORENJSKEM

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROLK LIDIJA, DEŽMANO-

VA 3, 4248 LESCE, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 14. 2. 1991; ROLK
FRANJO, DEŽMANOVA 3, 4248 LESCE,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 2. 1991.

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

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

Sr-16640
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01249 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/05284/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5575257
Firma: GENERALTURIST-TURIZEM, tu-

ristično in trgovinsko podjetje, d.o.o.,
Bled

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: CESTA SVOBODE 10, 4260
BLED

Osnovni kapital: 710.068,00 Sit
Ustanovitelji: GENERALTURIST-TURI-

ZEM, P.O., PRAŠKA 5, ZAGREB, vložek:
710.068,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16642
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01250 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/04658/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BO - BO, trgovina, izvoz, uvoz,
zastopstva, izobraževanje, d.o.o., Britof
224, Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BRITOF 224, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DELOVEC BOJAN, BRI-

TOF 224, 4000 KRANJ, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 8. 1990; RO-
VŠEK KARLA, BRITOF 224, 4000 KRANJ,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
27. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16644
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01251 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/04785/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LIPA TDA, notranja in zunanja
trgovina d.o.o., Tržič

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ZVIRČE 20 A, 4290 TRŽIČ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUZMANOVSKI JOCO,

ZVIRČE 20 A, 4290 TRŽIČ, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 11.
1992; TRAJKOVSKI ANGELE, IVAN AGOV-
SKI 8-4, SKOPJE, MAKEDONIJA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 11.
1992.

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

Sr-16646
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01252 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/04834/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BOBNAR, trgovina in storitve
Cerklje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: JANEZA BOBNARJA 11, 4207
CERKLJE

Osnovni kapital: 136.875,50 Sit
Ustanovitelji: BOBNAR ALOJZIJ, JANE-

ZA BOBNARJA 11, 4207 CERKLJE, vlo-
žek: 136.875,50 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16648
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01253 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/04804/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TINEX TRADE Trgovsko podje-
tje, d.o.o., Kranj
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: S. ŽAGARJA 53, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČEBAŠEK ŠTEFAN, ZBI-

LJE 8 D, 1215 MEDVODE, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 3.
1993.

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

Sr-16649
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01254 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/04821/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LATEKS ŽELEZNIKI d.o.o., Vul-
kanizerstvo, optična nastavi tev podvo-
zij in trgovina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: STUDENO 2, 4228 ŽELEZ-
NIKI

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BENEDIK JOŽE, STUDE-

NO 2, 4228 ŽELEZNIKI, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16651
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01255 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/04862/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5811511
Firma: DAY, transportno in trgovsko

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

odgovornostjo
Sedež: MAISTROV TRG 12, 4000

KRANJ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: DAVYDOV VICTOR, IBRA-

GIMOWA 2-18, MOSKVA, RUSIJA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 4. 1993.

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

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16653
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01256 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/04486/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5740738
Firma: G - TRADE, trgovsko proizvod-

no podjetje Kranj, Bleiweisova 61, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: BLEIWEISOVA 61, 4000

KRANJ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOVEKAR SAŠO, ŠORLI-

JEVA 22, 4000 KRANJ, vložek: 90.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 1. 1993; GO-
VEKAR MARCELA, ŠORLIJEVA 22, 4000
KRANJ, vložek: 10.000,00 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 13. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16655
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01257 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/04822/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: NEPTUN, gostinsko in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Britof

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BRITOF 93, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽIBERT JOŽA, BRITOF 93,

4000 KRANJ, vložek: 100.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 28. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16657
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01258 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/04627/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: IZMERA, podjetje za geodet-
ske in računalniške storitve, d.o.o., Bled

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PODHOM 63, 4260 BLED
Osnovni kapital: 181.900,00 Sit
Ustanovitelji: KELVIŠAR ALENKA, POD-

HOM 63, 4260 BLED, vložek: 181.900,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16659
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01259 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/03886/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: B & A d.o.o. proizvodnja lese-
nih izdelkov, trgovina in storitve, Kra-
njska Gora

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BOROVŠKA 88 B, 4280
KRANJSKA GORA

Osnovni kapital: 20.000,00 Sit
Ustanovitelji: ARH BORIS, BOROVŠKA

88 B, 4280 KRANJSKA GORA, vložek:
20.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 4.
1992.

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

Sr-16661
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01260 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/05085/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

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

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: VALJAVČEVA 14, 4000
KRANJ
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Osnovni kapital: 268.000,00 Sit
Ustanovitelji: OŠTREK VERONIKA, VA-

LJAVČEVA 14, 4000 KRANJ, vložek:
268.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16663
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01261 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/05187/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AQUARIUS d.o.o., podjetje za
inženiring in trgovino, Jesenice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TITOVA 89, 4270 JESENICE
Osnovni kapital: 770.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKRJANC BLAŽ, TITOVA

89, 4270 JESENICE, vložek: 192.500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 10. 1993; MA-
DON KSENIJA, TAVČARJEVA 1 A, 4270
JESENICE, vložek: 192.500,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 15. 10. 1993; ŽENER
IGOR, MOSTE 59, 4274 ŽIROVNICA, vlo-
žek: 192.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 10. 1993; ŽENER SABINA, MOSTE
59, 4274 ŽIROVNICA, vložek: 192.500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 10. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16665
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01262 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/05196/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5841119
Firma: AESTERN HIBISCUS, zunanjet-

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

odgovornostjo
Sedež: PODLUBNIK 104, 4260 ŠKO-

FJA LOKA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: YANG XIAOFAN, 75 MA

DAO STREET, CHENGDU, SICHUAN, vlo-
žek: 25.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
7. 5. 1993; LU SHITIAN, 75 MA DAO ST-

REET, CHENGDU, SICHUAN, vložek:
25.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 5.
1993; TIANG LIJIE, 75 MA DAO STREET,
CHENGDU, SICHUAN, vložek: 25.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 5. 1993; STA-
RE MILAN, PODLUBNIK 104, 4220 ŠKO-
FJA LOKA, vložek: 25.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 7. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16667
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01263 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/05082/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PRAKTIKUS, proizvodnja, trgo-
vina in storitve d.o.o. Jesenice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: V. SVETINA 23, 4270 JESENI-
CE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: GLAVIČ BOGDAN, V.SVE-

TINA 23, 4270 JESENICE, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 6.
1993.

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

Sr-16669
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01264 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/05074/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TEOS M Gostinstvo in turizem,
d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: LJUBLJANSKA C. 40, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 154.677,30 Sit
Ustanovitelji: ZEVNIK MARKO, LJUB-

LJANSKA C. 40, 4000 KRANJ, vložek:
154.677,30 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 7.
1993.

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

navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16671
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01265 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/05070/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RAMIZ TRADE Trgovina, storit-
ve, proizvodnja d.o.o. ŠKOFJA LOKA

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: FRANKOVO NASELJE 69,
4220 ŠKOFJA LOKA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KARIŠIK NUSRET, FRAN-

KOVO NASELJE 69, 4220 ŠKOFJA LOKA,
vložek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 24. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16672
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01266 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/05001/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: POINTS, Podjetje za proizvod-
njo, organizacijo, ingeniring, trgovino in
storitve d.o.o. Jesenice Kejžarjeva 12

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KEJŽARJEVA 12, 4270 JESE-
NICE

Osnovni kapital: 125.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARKIZETI NEVENKA, UL.

VIKTORJA KEJŽARJA 12, 4270 JESENI-
CE, vložek: 125.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 10. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16674
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01267 z dne 17. 3.
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2000 pod št. vložka 1/05028/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: A & S d.o.o. Proizvodnja, trgo-
vina in storitve Jesenice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TITOVA 41, 4270 JESENICE
Osnovni kapital: 110.286,00 Sit
Ustanovitelji: JAKŠIČ SANDRA, TITOVA

41, 4270 JESENICE, vložek: 110.286,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16676

OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2000/01268 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/04939/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5881790
Firma: LUCHAM, Podjetje za trgovino,

proizvodnjo in storitve, d.o.o., Škofja
Loka, Partizanska 46

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PARTIZANSKA 46, 4220 ŠKO-
FJA LOKA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: HAMER MARTIN, PARTI-

ZANSKA 46, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 5.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16678

OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2000/01269 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/04913/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: M & X d.o.o., podjetje za trgovi-
no in inženiring, Jesenice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TAVČARJEVA 1A, 4270 JESE-
NICE

Osnovni kapital: 106.580,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKRINJARIČ ZVONE, JA-

KOPIČEVA 5, 1240 KAMNIK, vložek:
21.316,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 7.
1993; ŠKRINJARIČ MARKO, JAKOPIČE-
VA 5, 4240 KAMNIK, vložek: 21.316,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 7. 1993; ŠKRI-
NJARIČ NATALIJA, JAKOPIČEVA 5, 4240
KAMNIK, vložek: 21.316,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 8. 7. 1993; MADON KSENI-
JA, TAVČARJEVA 1 A, 4270 JESENICE,
vložek: 21.316,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 8. 7. 1993; ŠKRJANC BLAŽ, TAVČA-
RJEVA 1 A, 4270 JESENICE, vložek:
21.316,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 7.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16680
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01270 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/04705/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: HRVATIN, Proizvodno in trgov-
sko podjetje Tržič, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ROČEVNICA 53, 4290 TRŽIČ
Osnovni kapital: 943.600,00 Sit
Ustanovitelji: HRVATIN BOJAN, ROČE-

VNICA 53, 4290 TRŽIČ, vložek:
943.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
13. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16682
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01271 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/04033/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5691532
Firma: MAKROLINE podjetje za trgo-

vino, proizvodnjo in storitve, d.o.o. Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: KALIŠKA 2, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit

Ustanovitelji: PRTENJAK RADOVAN, KA-
LIŠKA 2, 4000 KRANJ, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 4. 1992.

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

Sr-16684
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01272 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/04955/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: S. & R.J., trgovina in proizvod-
nja, d.o.o., Križe

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: HLADNIKOVA 26, 4294 KRI-
ŽE

Osnovni kapital: 100.933,00 Sit
Ustanovitelji: JANC ROMANA, HLADNI-

KOVA 26, 4290 TRŽIČ, vložek:
100.933,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 2.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16686
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01273 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/05204/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5673399
Firma: TECHNOSTAR, d.o.o., Podjetje

za proizvodnjo, servis, transport leasi-
ng, gostinstvo, turizem, notranjo in zu-
nanjo trgovino, izvoz - uvoz, Visoko

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: VISOKO 67 A, 4212 VISOKO
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: HAFNER MLADEN, TUR-

KOVA 11, 1215 MEDVODE, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
11. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena 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 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-16688
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01274 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/04961/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VOMAR, gostinstvo, turizem, tr-
govina in storitve d.o.o. Jesenice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: C. ŽELEZARJEV 7, 4270 JE-
SENICE

Osnovni kapital: 130.400,00 Sit
Ustanovitelji: MARUŠIČ VOJKO, BOKA-

LOVA 5, 4270 JESENICE, vložek:
130.400,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16690
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01275 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/04892/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: INTERSET, storitveno podjet-
je, d.o.o., Jesenice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: C. ŽELEZARJEV 7, 4270 JE-
SENICE

Osnovni kapital: 113.072,00 Sit
Ustanovitelji: ŠIFTAR FRANC, TITOVA

63, 4270 JESENICE, vložek: 56.744,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 4. 1993; VO-
NČINA LJUBO, BOKALOVA 15, 4270 JE-
SENICE, vložek: 56.328,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 28. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16692
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01276 z dne 17. 3.

2000 pod št. vložka 1/04725/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BOHINJSKA TURISTIČNA
DRUŽBA, turizem in marketing d.o.o. Bo-
hinjsko Jezero

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: RIBČEV LAZ 45, 4265 BO-
HINJSKO JEZERO

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: TURISTIČNO PODJETJE

ALPINUM D.D., RIBČEV LAZ 50, 4265 BO-
HINJSKO JEZERO, vložek: 25.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 19. 10. 1992; ŽIČNI-
CE VOGEL, BOHINJ P.O., UKANC 6, 4265
BOHINJSKO JEZERO, vložek: 25.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 10. 1992;
PLANUM RADOVLJICA GE SC KOBLA,
KRANJSKA C. 2, 4240 RADOVLJICA, vlo-
žek: 25.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 10. 1992; KOMPAS HOTEL BOHINJ,
RIBČEV LAZ 44, 4265 BOHINJSKO JEZE-
RO, vložek: 25.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 19. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16694
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01277 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/04519/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5949599
Firma: YANYAS, podjetje za turizem,

storitve in posredovanje, d.o.o., Jeseni-
ce

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BOKALOVA 10, 4270 JESENI-
CE

Osnovni kapital: 104.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽLEBIR JANEZ, BOKALO-

VA 10, 4270 JESENICE, vložek:
53.040,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 3.
1993; TOMEŠIČ JASNA, CESTA TALCEV
8 B, 4270 JESENICE, vložek: 50.960,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16696

OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2000/01278 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/05102/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MALIBU, podjetje za trgovino
in proizvodnjo, d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BETONOVA 20, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 461.324,00 Sit
Ustanovitelji: RIBNIKAR JANEZ, BETO-

NOVA 20, 4000 KRANJ, vložek:
461.324,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 7.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16698
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01279 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/05161/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: M & R BLOEMEN, podjetje za
proizvodnjo, export-import in storitve
Kranj d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ZLATO POLJE 12 D, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BEGUŠ MATJAŽ, ZLATO

POLJE 12 D, 4000 KRANJ, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 7.
1993; VAN DER TANG ROBERT, DARO-
GOWENG 254, N VOORHOUT, NIZOZEM-
SKA, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 7. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16700
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01280 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/04877/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:
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Firma: TIVADO TRADE, eksport - im-
port, Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TRG PREŠERNOVE BRIGADE
4, 4000 KRANJ

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: TIVADO KRANJ, D.O.O.,

TRG PREŠENOVE BRIGADE 4, 4000
KRANJ, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 1. 12. 1992; TIVADO BANJA
LUKA, D.O.O., BRAČE MAGLAJIČA 2, BA-
NJA LUKA, vložek: 50.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 1. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16702
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01281 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/05086/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KVAČA Proizvodnja, storitve, tr-
govina d.o.o. Škofja Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PODLUBNIK 85, 4220 ŠKOF-
JA LOKA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ERŽEN IGOR, PODLUB-

NIK 85, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 6.
1993.

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

Sr-16705
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01283 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/04141/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ITECH, Informacijske tehnolo-
gije, d.o.o., Radovljica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KRANJSKA 2, 4240 RADOV-
LJICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRISTAN TOMAŽ, ZGOR-

NJI OTOK 14, 4240 RADOVLJICA, vložek:
600,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 6.

1992; BALOH TATJANA, ŽALE 6, 4240 RA-
DOVLJICA, vložek: 600,00 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 12. 6. 1992; KOŽELJ NEVEN-
KA, ZGORNJI OTOK 14, 4240 RADOVLJI-
CA, vložek: 600,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 12. 6. 1992; ŠVEGELJ SONJA,
PREDDVOR 131, 4205 PREDDVOR, vlo-
žek: 200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 6.
1992.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 22.12.1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor neutemeljen, je
sodišče izdalo sklep, s katerim je na podla-
gi 1. odstavka 32. člena ZEPPod izbrisalo
subjekt vpisa iz sodnega registra. 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-16707
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01284 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/03904/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5707692
Firma: PMM, podjetje za proizvodnjo,

storitve, transport, trgovino, uvoz in iz-
voz, Radovljica, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: LANCOVO 10/b, 4240 RADO-
VLJICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: POKLUKAR MARJAN, SP.

GORJE 124, 4247 ZG. GORJE, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3.
1992; POKLUKAR MOJCA, SP. GORJE
124, 4247 ZG. GORJE, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1992.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 23.2.2000 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavržen, je sodi-
šče izdalo sklep, s katerim je na podlagi 1.
odstavka 32. člena ZEPPod izbrisalo subje-
kt vpisa iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa
o izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritož-
bo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodi-
šču.

Sr-16709
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01285 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/03691/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: NAPRO, družba za nakup in
prodajo, d.d., Jesenice

Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: SP. PLAVŽ 14, 4270 JESENI-

CE
Osnovni kapital: 1.000.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČERNE MIHAELA, BLEJ-

SKA DOBRAVA 16 A, 4273 BLEJSKA DO-
BRAVA, vložek: 100.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 14. 5. 1992; VALJAVEC VIK-

TOR, KOROŠKA 12, 4248 LESCE, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 5. 1992; LANGUS JANEZ, TOMŠIČE-
VA 68 C, 4270 JESENICE, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 5. 1992; ROZMAN BOGOMIR, ALOJ-
ZA RABIČA 38, 4281 MOJSTRANA, vlo-
žek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 5. 1992; HLEBANJA VIOLETA, C. V
RADOVNO 2 A, 4281 MOJSTRANA, vlo-
žek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 5. 1992; TROHA SLAVICA, DELAVSKA
8, 4281 MOJSTRANA, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 5. 1992; KO-
ŠIR FRANC, STANETA BOKALA 6, 4270
JESENICE, vložek: 100.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 14. 5. 1992; LUKAN MAR-
JAN, ŽIROVNICA 101 B, 4274 ŽIROVNI-
CA, vložek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 14. 5. 1992; NEMEČEK JUSTIN,
HRUŠICA 62, 4270 JESENICE, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 5. 1992; CESAR SLAVKO, VALVAZO-
RJEVA 16, 4260 BLED, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 5. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16711
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01286 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/04701/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: IVC, podjetje za trgovino in sto-
ritve d.o.o. Cerklje na Gorenjskem

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: CESTA V POLICO 11, 4207
CERKLJE

Osnovni kapital: 180.000,00 Sit
Ustanovitelji: PODBELŠEK IVAN, DOLE-

NČEVA POT 9, 4000 KRANJ, vložek:
180.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 5.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16713
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01287 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/04556/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KVATERNA Trgovina in gostin-
stvo, d.o.o., Kranj, Grmičeva 19

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GRMIČEVA 19, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: HORVAT JANEZ, C. KO-

MANDANTA STANETA 7, 1215 MEDVO-
DE, vložek: 25.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 11. 2. 1993; TEPINA DARJA, GRMI-
ČEVA 19, 4000 KRANJ, vložek: 25.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 2. 1993; HO-
RVAT MOJCA, C. KOMANDANTA STANE-
TA 7, 1215 MEDVODE, vložek: 25.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 2. 1993; KA-
RLOVŠEK SIMON, GRMIČEVA 19, 4000
KRANJ, vložek: 25.000,00 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 11. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16715

OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2000/01288 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/04494/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: STRNAD, uvozno-izvozno pod-
jetje za trgovino, zastopstvo in gostinst-
vo d.o.o., Zgoša

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ZGOŠA 45, 4275 BEGUNJE
Osnovni kapital: 192.000,00 Sit
Ustanovitelji: STRNAD SLAVKO, ZGO-

ŠA 45, 4275 BEGUNJE, vložek:
192.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 2.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16717

OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2000/01289 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/04493/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ERUDIT Podjetje za posredo-
vanje d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: UL. 1. AVGUSTA 7, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: JUVAN IGOR, UL. 1. AV-

GUSTA 7, 4000 KRANJ, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16719

OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2000/01290 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/04353/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GRANIT, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve, d.o.o., Bled

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: LJUBLJANSKA C. 15, 4260
BLED

Osnovni kapital: 147.000,00 Sit
Ustanovitelji: MEŽAN MARKO, ZABRE-

ZNICA 53, 4274 ŽIROVNICA, vložek:
147.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 12. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16721

OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2000/01291 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/04419/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VERAL, podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Železniki

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: RACOVNIK 13, 4228 ŽELEZ-
NIKI

Osnovni kapital: 108.000,00 Sit
Ustanovitelji: PALINKAŠ VERA, RACOV-

NIK 13, 4228 ŽELEZNIKI, vložek:

108.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16723

OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2000/01292 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/04452/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KEOPS, podjetje za posredo-
vanje pri prodaji in najemu nepremič-
nin, d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KOKRŠKI BREG ŠT.1, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 113.000,00 Sit
Ustanovitelji: DEJANOVIČ MILAN, KOK-

RŠKI BREG ŠT. 1, 4000 KRANJ, vložek:
113.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 1.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16725

OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2000/01293 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/03852/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PRAPROT, trgovina in storitve
za gostinstvo in gostinsko opremo Kra-
nj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: MLEKARSKA 11, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRAPROTNIK MIRAN,

MLEKARSKA 11, 4000 KRANJ, vložek:
6.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 4.
1992; KOŠIR PRAPROTNIK MATILDA,
MLEKARSKA 11, 4000 KRANJ, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
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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 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-16727
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01294 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/03984/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5665051
Firma: TOMLES, podjetje za trgovino,

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

odgovornostjo
Sedež: STARA CESTA 13, 4000

KRANJ
Osnovni kapital: 122.863,00 Sit
Ustanovitelji: KRELJ TOMAŽ, STARA

CESTA 13, 4000 KRANJ, vložek:
122.863,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 9.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-16729
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01295 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/04127/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EKO VEST, Podjetje za tehno-
loška svetovanja za ekološke sisteme in
marketing ter notranjo in zunanjo trgo-
vino, d.o.o. Draga Brezarja 21 Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: DRAGA BREZARJA 21, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VEHOVEC SAŠO, DRAGA

BREZARJA 21, 4000 KRANJ, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 5.
1992.

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

Sr-16731

OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2000/01296 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/04182/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PROMETHEUS, audio in video
sistemi, d.o.o., Kranj, Pševska 10 c

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PŠEVSKA 10 C, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRAŠIČ EMIL, PŠEVSKA

10 C, 4000 KRANJ, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16733
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01297 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/04280/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5711991
Firma: APRY, gostinstvo in turizem,

d.o.o., Kamna Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: KAMNA GORICA 20, 4246 KA-

MNA GORICA
Osnovni kapital: 307.250,00 Sit
Ustanovitelji: POGAČNIK ZDENKA, KA-

MNA GORICA 20, 4246 KAMNA GORICA,
vložek: 307.250,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 6. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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-16735
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01298 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/06004/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KWG, podjetje za storitve in
trgovino Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SMLEDNIŠKA 89, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: OSREDKAR DEJAN, SM-

LEDNIŠKA 89, 4000 KRANJ, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 2.
1992.

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

Sr-16736
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01299 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/04748/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TAMARA, podjetje za trgovino
in storitve d.o.o., Naklo

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: CESTA 26. JULIJA 62, 4202
NAKLO

Osnovni kapital: 177.434,00 Sit
Ustanovitelji: BARTOL HELENA, JERNE-

JA PETRIČA 12, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 177.434,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 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.

NOVA GORICA

Sr-14010
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00017 z dne
2. 3. 2000 pod št. vložka 1/02034/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Firma: ADRIA-CHIMEX Podjetje za po-
morsko-agencijske posle in mednaro-
dno špedicijo d.o.o., Poljubin 89/f, Tol-
min

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Poljubinj 89/f, 5220 TOLMIN
Osnovni kapital: 600.792,00 Sit
Ustanovitelji: CHIMEX IMPORT-EXPORT

S.R.L., Corso Italia 178, GORIZIA ITALIA, vlo-
žek: 291.750,50 Sit, ne odgovarja, vstop:
5. 12. 1991; AVTOPREVOZ TOLMIN
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D.O.O., Poljubinj 89 f, 5220 TOLMIN, vlo-
žek: 250.691,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
5. 12. 1991; YU-CHIMEX O.O., Gandijeva
ul. 173, NOVI BEOGRAD, vložek: 58.350,10
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker je proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa bil ugovor zavrnjen, 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 delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-14558
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00429 z dne
2. 3. 2000 pod št. vložka 1/00626/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Firma: AVTOOBNOVA ZORO d.o.o. Aj-
dovščina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vojkova 14, 5270 AJDOVŠČI-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SMRDEL ZORAN, VOJKO-

VA 14, 5270 AJDOVŠČINA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker je proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa bil ugovor zavrnjen, 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 delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-14560
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00430 z dne
2. 3. 2000 pod št. vložka 1/00933/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Firma: GD TRGOVSKO PODJETJE Tr-
govina-proizvodnja-storitve Nova Gorica,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sočebranova 2, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GROSAR DANJEL, SOČE-

BRANOVA 2, 5250 SOLKAN, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 5.
1990.

Obrazložitev: Ker je proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa bil ugovor zavrnjen, 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 delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-14562
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00431 z dne
2. 3. 2000 pod št. vložka 1/02380/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Firma: TRATNIK Mehanika in trgovina
d.o.o. Ajdovščina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Idrijska 34, 5270 AJDOVŠČI-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRATNIK BRANISLAV, ID-

RIJSKA 34, 5270 AJDOVŠČINA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker je proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa bil ugovor zavrnjen, 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 delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

NOVO MESTO

Sr-14299
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MES-

TU je s sklepom Srg št. 2000/00329 z dne
22. 2. 2000 pod št. vložka 1/03271/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5767407
Firma: FINAL podjetje za finančno ra-

čunovodske storitve in svetovanje d.o.o.
Črnomelj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Butoraj 1, 8340 ČRNOMELJ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOCJAN VIDA, Butoraj 1,

8340 ČRNOMELJ, vložek: 100.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 4. 11. 1992.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil vložen ugovor, ga je
registrsko sodišče s sklepom Srg 755/99 z
dne 21.12.199 zavrnilo in na podlagi prve-
ga 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 družbe-
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.
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