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Sodni register

Izbrisi
 po 32. členu ZFPPod

MARIBOR

Sr-13995
OKROŽNO SODIwŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00003 z dne 3. 1.
2000 pod št. vložka 1/02100/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DONALIT trgovina na debelo in
drobno, uvoz in izvoz d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trg Alfonza Šarha 1, 2310
SLOVENSKA BISTRICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VASA BRANKO, Kajuhova

12, 2314 ZGORNJA POLSKAVA, vložek:
1.100,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 4.
1990; VASA BORUT, Svetozarevska 10,
2314 ZGORNJA POLSKAVA, vložek:
900,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 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-13996
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00004 z dne 3. 1.
2000 pod št. vložka 1/02216/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: GROBELNIK & KROPEC podjet-
je za notranji in mednarodni transport,
export-import, trgovino in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Titova 52, 2310 SLOVENSKA
BISTRICA

Osnovni kapital: 577.448,00 Sit
Ustanovitelji: GROBELNIK VINCENC,

Sele 45, 2331 PRAGERSKO, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 5.
1990; KROPEC VINKO, Trnovec 6, 2310
SLOVENSKA BISTRICA, vložek:
576.448,00 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-13997
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00005 z dne 3. 1.
2000 pod št. vložka 1/02219/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5373093
Firma: ART LINE proizvodnja, trgovina

in inženiring d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pod vinogradi 47, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 45.000,00 Sit
Ustanovitelji: BERTONCEL ERIK, Vinog-

radna 22, 3210 SLOVENSKE KONJICE, vlo-
žek: 22.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 4. 1990; KARLOVCEC STANKO, Divja-
kova 9, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM PO-
LJU, vložek: 22.500,00 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-13998

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2000/00006 z dne 3. 1.
2000 pod št. vložka 1/02223/00 vpisalo v

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

Firma: GRUMAR trgovsko podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Valesova 43, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 3.800,00 Sit
Ustanovitelji: GRUBELNIK MARJAN, Va-

lesova 43, 2000 MARIBOR, vložek:
3.800,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 5.
1990.

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

Sr-13999
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00007 z dne 3. 1.
2000 pod št. vložka 1/02225/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: GLASSING montažno, trgovsko,
steklarsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Letonijeva 6, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HALILOVIĆ BERIZ, Letoni-

jeva 6, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12. 1989.

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

Sr-14000

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2000/00008 z dne 3. 1.
2000 pod št. vložka 1/02226/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:
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Matična številka: 5402476
Firma: PERK trgovsko in storitveno

podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Koroška cesta 69, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEN AVGUST, Na Poljanah

39, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 6. 3. 1990; CVIKL HE-
LENA, Koroška 69, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 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-14001
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00009 z dne 3. 1.
2000 pod št. vložka 1/02230/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: RAST gradbeno in trgovsko
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kajuhova 10, 2310 SLOVEN-
SKA BISTRICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STEGNE BREDA, Ulica 14.

divizije n.h., 2310 SLOVENSKA BISTRICA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 12. 1989; RAHLE JOŽE, Kajuhova 10,
2310 SLOVENSKA BISTRICA, 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-14002
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00010 z dne 4. 1.
2000 pod št. vložka 1/02231/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5373328
Firma: STYRIA podjetje za opravljanje

trgovske dejavnosti, komisijskih poslov
in posredovanja d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljanska 9, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit

Ustanovitelji: ŠTUHEC JERNEJ, Špičnik
34, 2201 ZGORNJA KUNGOTA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 12.
1989.

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

Sr-14003
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00011 z dne 3. 1.
2000 pod št. vložka 1/02233/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: VEA telekomunikacijski in raču-
nalniški inženiring, zaščitna tehnologija
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dupleška 23, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LORENČIČ TEODOR, Dup-

leška 23, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 2. 1990; MED-
VED JOŽEF, Tomšičeva 15, 2000 MARI-
BOR, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 12. 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-14004
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00012 z dne 3. 1.
2000 pod št. vložka 1/02234/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: IMPORTEX podjetje za trgovino
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Stara cesta 23, 2311 HOČE
Osnovni kapital: 30.000,00 Sit
Ustanovitelji: DANDOU TRGOVSKO

PODJETJE D.O.O., Gospejna ul. 10, 2000
MARIBOR, vložek: 30.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 25. 6. 1991.

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

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

Sr-14005
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00013 z dne 3. 1.
2000 pod št. vložka 1/02235/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: M + R meritve in regulacije
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vrbanska 5, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JANKO JANEZ, Vrbanska 5,

2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 24. 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-14006
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00014 z dne 4. 1.
2000 pod št. vložka 1/02236/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: S.A.R.G. podjetje za trgovino in
storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Metava 40, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 5.000,00 Sit
Ustanovitelji: REIBENSCHUCH ZVON-

KO, Osojnikova 20, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 9. 1990; KAUBE MARTA, Zrkovska
180, 2000 MARIBOR, vložek: 1.500,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 3. 6. 1992; STOŽER
VIDA, Malečnik 159, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 1.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 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-14007
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00015 z dne 3. 1.
2000 pod št. vložka 1/02240/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: JULIA podjetje za trgovino, gos-
tinstvo in turizem d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prečna 8 - Radizel, 2312 ORE-
HOVA VAS

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FERK FRANE, Kozjak 15,

2215 CERŠAK, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 23. 4. 1990; GOBEC GO-
RAZD, Betnavska cesta 85/a, 2000 MARI-
BOR, vložek: 1.000,00 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-14008
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00016 z dne 3. 1.
2000 pod št. vložka 1/02257/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: FRANC & K podjetje za medna-
rodno špedicijo in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kurirčkova 14, 2204 MIKLAVŽ
NA DRAVSKEM POLJU

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MURŠEC FRANC, Kurirč-

kova 14, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM
POLJU, vložek: 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-14009
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00017 z dne 4. 1.
2000 pod št. vložka 1/02278/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ODINGG podjetje za gradbeni
inženiring, storitve in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dvorjane 42/a, 2241 SPOD-
NJI DUPLEK

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TOPLAK MAJDA, Dvorjane

42/a, 2241 SPODNJI DUPLEK, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 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-14011
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00018 z dne 3. 1.
2000 pod št. vložka 1/02281/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PLAN trgovsko, storitveno in
proizvodno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Medvedova 10, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.010,30 Sit

Sr-14012
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00019 z dne 3. 1.
2000 pod št. vložka 1/02291/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5378940
Firma: ZENIT podjetje za zemljemerst-

vo, projektiranje, svetovanje in posredni-
štvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šlandrova 16, 2310 SLOVEN-
SKA BISTRICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOVAK BRANKO, Tomšiče-

va 6, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 4.
1990; IVANČIČ DUŠAN, Šlandrova 16,
2310 SLOVENSKA BISTRICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 4.
1990.

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

Sr-14013
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00020 z dne 3. 1.
2000 pod št. vložka 1/02297/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TILIA podjetje za trgovino in za-
stopstvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gorica 60, 2317 OPLOTNICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SEVŠEK LEON, Gorica 60,

2317 OPLOTNICA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 29. 5. 1990.

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

Sr-14014
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00021 z dne 4. 1.
2000 pod št. vložka 1/02298/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ULTRA-IMPEX trgovina in pos-
lovne storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Titova 57, 2310 SLOVENSKA
BISTRICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRAPROTNIK ANTON, To-

mšičeva 3, 2310 SLOVENSKA BISTRICA,
vložek: 1.400,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 1. 1990; PRAPROTNIK SAMO, Tomši-
čeva 3, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vlo-
žek: 600,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 1.
1990.

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

Sr-14015
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00022 z dne 3. 1.
2000 pod št. vložka 1/02299/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: AVTO ZOREC trgovina in avto-
servis d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Obrežna ulica 91/a, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZOREC SREČKO, Obrežna

ulica 91/a, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 4.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-14016
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00023 z dne 3. 1.
2000 pod št. vložka 1/02300/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: STOPP-KOHNE podjetje za pro-
izvodnjo, storitve in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lušečka vas n.h., 2319 PO-
LJČANE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOHNE ALBIN, Titov trg 11,

3210 SLOVENSKE KONJICE, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 1.
1990; KOHNE JOŽICA, Titov trg 11, 3210
SLOVENSKE KONJICE, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 1. 1990.

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

Sr-14017
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00024 z dne 3. 1.
2000 pod št. vložka 1/02301/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TAI-PAN podjetje za računalni-
ški inženiring, avtoprevozništvo, gradbe-
ništvo, turizem in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lesjakova 50, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEBAR ANDREJ, Lesjakova

50, 2000 MARIBOR, 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-14018
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00025 z dne 3. 1.
2000 pod št. vložka 1/02302/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KRTEK trgovsko in proizvodno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dravska 10, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit

Ustanovitelji: SURINA BORIS, Gosposve-
tska 40, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 5. 1990; SURI-
NA IVO, Mesarski prehod 5, 2000 MARI-
BOR, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 7. 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-14019
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00026 z dne 3. 1.
2000 pod št. vložka 1/02305/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5380359
Firma: PI-STIL trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kvedrova 6, 2310 SLOVENSKA

BISTRICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POTOČNIK IDA, Kvedrova

6, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 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-14020
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00027 z dne 3. 1.
2000 pod št. vložka 1/02307/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: CALYX trgovsko podjetje na
drobno in na debelo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Koroška cesta 120, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LJUBOJEVIČ BRANISLAV,

Koroška cesta 120, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 6.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-

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

Sr-14021
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00028 z dne 3. 1.
2000 pod št. vložka 1/02310/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BEMA storitveno, trgovsko in
posredniško podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica Planinčevih 24, 2204 MI-
KLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Osnovni kapital: 2.195,00 Sit
Ustanovitelji: BICMAN MARJANA, Can-

karjeva 4, 2000 MARIBOR, vložek:
1.097,50 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 4.
1990; KOVAČIČ MARIJA, Ulica Planinčevih
24, 2204 MIKLAVŽ, vložek: 1.097,50 Sit,
ne odgovarja, vstop: 16. 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-14022
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00036 z dne 3. 1.
2000 pod št. vložka 1/02311/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PRUDENTIA podjetje za sveto-
vanje, projektiranje in raziskave d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Na Jelovcu 15, 2351 KAMNI-
CA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HORVAT BOGOMIR, Na Je-

lovcu 15, 2351 KAMNICA, vložek: 1.200,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 2. 1990; KRA-
JNC IRENA, Na Jelovcu 15, 2351 KAMNI-
CA, vložek: 400,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 2. 1990; SLATINEK RADO, Gosposvet-
ska cesta 12, 2000 MARIBOR, vložek:
400,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 2.
1990.

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

Sr-14023
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00037 z dne 3. 1.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 27 / 28. 3. 2000 / Stran 2469

2000 pod št. vložka 1/02315/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: CENTRAL podjetje za instalaci-
je in gradbeništvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kamniška graba 289, 2351
KAMNICA

Osnovni kapital: 2.900,00 Sit
Ustanovitelji: GOMIVNIK JANEZ, Kamni-

ška graba 89, 2351 KAMNICA, vložek:
2.900,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 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-14024
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00038 z dne 3. 1.
2000 pod št. vložka 1/02318/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MANFREDA zasebno podjetje
za ekonomske, proizvodne, špedicijske
in trgovske storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gornji trg 19, 2344 LOVRENC
NA POHORJU

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MANFREDA JOŠKO, Gor-

nji trg 19, 2344 LOVRENC NA POHORJU,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 4. 1990; MAJCEN ANTONIJA, Kovaška
cesta 24, 2344 LOVRENC NA POHORJU,
vložek: 1.000,00 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-14025
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00039 z dne 3. 1.
2000 pod št. vložka 1/02321/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ZIDARSTVO MM & MD gradbe-
no, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zgornja Voličina 40, 2230 LE-
NART V SLOVENSKIH GORICAH

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MATIJAŠEC DANICA, Zgor-

nja Voličina 40, 2230 LENART V SLOVEN-
SKIH GORICAH, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 30. 5. 1990; MATIJAŠEC
MIJO, Zgornja Voličina 40, 2230 LENART V
SLOVENSKIH GORICAH, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 5. 1990.

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

Sr-14026
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00040 z dne 3. 1.
2000 pod št. vložka 1/02327/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DULES podjetje za opravljanje
gradbenih del d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Maistrova 13, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LESKOŠEK DUŠAN, Maist-

rova 13, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 4. 1990; LE-
SKOŠEK TATJANA, Maistrova 13, 2000 MA-
RIBOR, vložek: 1.000,00 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-14027
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00041 z dne 3. 1.
2000 pod št. vložka 1/02332/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BLAGOPROMET trgovina, ko-
mercialni in posredniški posli, gostinstvo
in turizem, transport blaga, storitve z gra-
dbeno mehanizacijo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Korenska cesta 4, 2241 SPO-
DNJI DUPLEK

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUKOVEC MATILDA, Kore-

nska cesta 4, 2241 SPODNJI DUPLEK, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
24. 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-14028
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00042 z dne 3. 1.
2000 pod št. vložka 1/02336/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BEST podjetje za finančno-eko-
nomsko svetovanje, marketing, inženiri-
ng, tehniške ekspertize ter trgovino, zu-
nanjo trgovino in kooperacijo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Fram 52, 2313 FRAM
Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: MEJAL DAVORIN, Ruplova

9 a, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 26. 12. 1989; HOJNIK
SONJA, Prisojna 51, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 12. 1989; IVANIŠIN DARINKA, Prešer-
nova 18, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12. 1989.

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

Sr-14029
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00043 z dne 3. 1.
2000 pod št. vložka 1/02338/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KLINE trgovsko, gostinsko, turi-
stično in storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ptujska 40, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠERBINEK LJUBICA, Ptuj-

ska cesta 40, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 6.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe 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-14030
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00044 z dne 3. 1.
2000 pod št. vložka 1/02347/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5684668
Firma: OSNAPA trgovsko in proizvod-

no podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vetrinjska ulica 5, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽUGELJ KATARINA, Veljka

Vlahoviča 69, 2000 MARIBOR, vložek:
500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 4. 1990;
ROJKO JOŽE, Mejna ulica 55, 2000 MARI-
BOR, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 3. 4. 1990; ŽUGELJ OSKAR, Mejna
ulica 55, 2000 MARIBOR, vložek: 500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 4. 1990; KRA-
ŠOVIČ NATALIJA, Veljka Vlahoviča 69, 2000
MARIBOR, vložek: 500,00 Sit, ne odgovar-
ja, 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-14031
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00049 z dne 4. 1.
2000 pod št. vložka 1/02348/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5440254
Firma: KAMNOSEŠKO PODJETJE mar-

mor-sadike-cvetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Prekmurska 42, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROJKO VLADIMIR, Prekmu-

rska 42, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 4. 1992.

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

Sr-14032
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00050 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/02357/00 vpisalo v

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

Firma: IMPERIAL komercialni posli v
prometu blaga in storitev, trgovina in po-
slovne storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Miličinskega 3, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ORNIK CVETKA, Miličinske-

ga 3, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 5. 1990; ČEPE
SREČKO, Miličinskega 3, 2000 MARIBOR,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
16. 5. 1990.

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

Sr-14033
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00051 z dne 4. 1.
2000 pod št. vložka 1/02362/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5669464
Firma: ELPRO trgovsko in proizvodno

podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kirbiševa 75/d, 2204 MIKLA-

VŽ NA DRAVSKEM POLJU
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FAJFAR ANTON, Koroška

26, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 24. 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-14034
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00052 z dne 4. 1.
2000 pod št. vložka 1/02368/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BESTING podjetje za inženiring
in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Knafelčeva 10/a, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠIKLIĆ NADA, Knafelčeva

10/a, 2000 MARIBOR, vložek: 980,00 Sit,

ne odgovarja, vstop: 24. 4. 1990; ŠIKLIĆ
RATKO, Knafelčeva 10/a, 2000 MARIBOR,
vložek: 1.020,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
24. 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-14035
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00053 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/02373/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ELKING trgovina in proizvodnja
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta na Žavcerja 1, 2351 KA-
MNICA - BRESTERNICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽNIDARIČ STANISLAV, Sre-

dnje 25, 2351 KAMNICA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 6. 1990.

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

Sr-14036
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00054 z dne 4. 1.
2000 pod št. vložka 1/02384/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: T.MIL inženiring, tekstil, trgovi-
na d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dalmatinska 43, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 2.200,00 Sit
Ustanovitelji: TRNINIČ MILICA, Dalmatin-

ska 43, 2000 MARIBOR, vložek: 1.100,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 6. 1990; TRNI-
NIČ MILENKO, Dalmatinska 43, 2000 MA-
RIBOR, vložek: 1.100,00 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
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sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-14037
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00055 z dne 4. 1.
2000 pod št. vložka 1/02389/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PEGAS PRINT podjetje za pro-
izvodnjo in posredovanje grafičnih proiz-
vodov d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Naveršnikova 15, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠABEDER MIRAN, Naverš-

nikova 15, 2000 MARIBOR, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 2.
1990; PUKŠIČ VINKO, Ob ribniku 93, 2000
MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 8. 2. 1990.

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

Sr-14038
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00056 z dne 4. 1.
2000 pod št. vložka 1/02396/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DE MONTE podjetje zlatarstva,
graverstva, juvelir d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vetrinjska 17, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MUGERLE DE MONTE RE-

NALDO, Vetrinjska 17, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 6. 1990.

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

Sr-14039
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00057 z dne 4. 1.
2000 pod št. vložka 1/02398/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MOMA trgovsko in gostinsko
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pobreška cesta 20, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DJOKOVIČ MOMIR, Dalma-

tinska ulica 45, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 5.
1990.

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

Sr-14040
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00058 z dne 4. 1.
2000 pod št. vložka 1/02406/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5383200
Firma: ENVIRON trgovina, consulting

in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Partizanska cesta 13/a, 2000

MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FRANK IZTOK, Malgajeva

6, 2000 MARIBOR, vložek: 250,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 28. 6. 1990; KIŠ STJE-
PAN, Jamnikova 3, 2342 RUŠE, vložek:
250,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 6.
1990; MULEC JOŽE, Streliška 71/a, 2000
MARIBOR, vložek: 250,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 28. 6. 1990; ŠVEJDA ERVIN, Ra-
dvanjska 39, 2000 MARIBOR, vložek:
250,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 6.
1990; PRELOG IVAN, Jakopičeva 14, 2000
MARIBOR, vložek: 250,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 28. 6. 1990; BRODŠNAJDER AN-
TON, Koroška 7, 2342 RUŠE, vložek:
250,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 6.
1990; ŠTAMPAR FRANJO, Zgornji Boč 53,
2342 RUŠE, vložek: 250,00 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 28. 6. 1990; MARIČIČ MAKSIM,
Bistrica 21/b, 2342 RUŠE, vložek: 250,00
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-14041
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00059 z dne 4. 1.
2000 pod št. vložka 1/02417/00 vpisalo v

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

Firma: RIO podjetje za export-import,
trgovino ter storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pernica 50/a, 2231 PERNICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HORVAT IGOR, Pernica

50/a, 2231 PERNICA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 15. 6. 1990.

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

Sr-14042
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00060 z dne 4. 1.
2000 pod št. vložka 1/02429/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SI-TI podjetje za gospodinjski
servis, gostinstvo in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Fala 27, 2343 FALA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TINAUER SILVIJA, Fala 27,

2342 RUŠE, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 17. 12. 1989; TINAUER MAR-
JAN, Knupleževa 6, 2342 RUŠE, vložek:
1.000,00 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-14043
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00061 z dne 4. 1.
2000 pod št. vložka 1/02435/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: LJUDSKI VRT podjetje za proiz-
vodnjo, trgovino, gostinstvo in storitve
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Mladinska ulica 29, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NK MARIBOR BRANIK, Mla-

dinska ulica 29, 2000 MARIBOR, vložek:
1.100,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 6.
1990; RANDJELOVIČ RATOMIR, Za vasjo
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17, 2000 MARIBOR, vložek: 100,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 11. 6. 1990; ROUS AN-
TON, Razlagova 1, 2000 MARIBOR, vložek:
100,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 6.
1990; SKOROBRIJIN PAJICA, Gosposvet-
ska 15, 2000 MARIBOR, vložek: 100,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 6. 1990; MAK-
SIMOVIČ MIRO, Koroška 73, 2000 MARI-
BOR, vložek: 100,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 11. 6. 1990; CENC RADOVAN, Trg Du-
šana Kvedra 13, 2000 MARIBOR, vložek:
100,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 6.
1990; BOGOVIČ SREČKO, Kersnikova 9,
2000 MARIBOR, vložek: 100,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 11. 6. 1990; BLOUDEK MA-
RIJAN, Ul. Bratov Greif 16, 2000 MARIBOR,
vložek: 100,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
11. 6. 1990; PROSEN TOMISLAV, Franko-
lovska 21, 2000 MARIBOR, vložek: 100,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 6. 1990; BLA-
ZNIK OTO, Beograjska 31, 2000 MARIBOR,
vložek: 100,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
11. 6. 1990.

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

Sr-14044
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00062 z dne 4. 1.
2000 pod št. vložka 1/02437/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KLEMEX trgovsko, turistično in
storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trg Alfonza Šarha 1, 2310
SLOVENSKA BISTRICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLEMENČIČ, GESELLSC-

HAFT M.B.H. Avstrija, Hauptstrasse 12, WA-
GNA 8435, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 18. 4. 1990.

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

Sr-14045
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00063 z dne 4. 1.
2000 pod št. vložka 1/02438/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MALE ELEKTRARNE proizvod-
no in trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gospejna ulica 10, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 454.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRUBER KRAFTWERKE

G.M.B.H., ni podatka, 3172 RAMSA-U, AV-
STRIJA, vložek: 181.600,00 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 10. 4. 1990; SIMONIČ MIRO,
Aškerčeva 16, 2000 MARIBOR, vložek:
249.700,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 10. 1991; POTRČ KAREL, Jaskova
41/a, 2000 MARIBOR, vložek: 22.700,00
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-14046
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00064 z dne 4. 1.
2000 pod št. vložka 1/02439/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: LIMIT TRADE export-import
podjetje za trženje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Mejna 35, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIRŠ MATJAŽ, Mejna 36,

2000 MARIBOR, 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-14047
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00065 z dne 4. 1.
2000 pod št. vložka 1/02440/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: EURO SHOP trgovsko in storit-
veno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kidričeva 8, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VALAND LUDVIK, Kidričeva

8, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 11. 1. 1990.

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

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

Sr-14048
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00068 z dne 4. 1.
2000 pod št. vložka 1/02446/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: LEKORO TEX proizvodnja, sto-
ritve, posredništvo, trgovina, uvoz, izvoz
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kettejeva 24, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČERNIVEC BOGDAN, Ket-

tejeva 24, 2000 MARIBOR, vložek: 666,66
Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 12. 1989; ZA-
BRDAC DUŠAN, Staneta Severja 15, 2000
MARIBOR, vložek: 666,66 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 21. 12. 1989; GUMZEJ GORA-
ZD, Beograjska 40, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 666,68 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 12. 1989.

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

Sr-14049
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00069 z dne 4. 1.
2000 pod št. vložka 1/02447/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: JAVOR uvoz in izvoz, zastopniš-
tvo in marketing d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ob Radoljni 47, 2344 LOVRE-
NC NA POHORJU

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAVORNIK JOŽE, Ob Ra-

doljni 47, 2344 LOVRENC NA POHORJU,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
5. 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.
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Sr-14050
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00070 z dne 4. 1.
2000 pod št. vložka 1/02457/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KERAMID trgovsko in storitve-
no podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zgornji Duplek 43, 2241 SPO-
DNJI DUPLEK

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKOFIČ JOŽEF, Zgornji Du-

plek 43, 2241 SPODNJI DUPLEK, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 2.
1990; AB HANDELSGESELLSCHAFT
M.B.H., Arnoldstein, AVSTRIJA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 2.
1990.

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

Sr-14051
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00071 z dne 4. 1.
2000 pod št. vložka 1/01623/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ARA marketinški inženiring d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Josipa Priola 33, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROUS ALENKA, Ciril Meto-

dova 1, 9250 GORNJA RADGONA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 1.
1990; SENČAR MILJAN, Josipa Priola 33,
2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 10. 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-14052
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00072 z dne 4. 1.
2000 pod št. vložka 1/02464/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MERC-INT podjetje za proizvo-
dno, trgovinsko in kooperacijsko dejav-
nost d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Glavni trg 17/b, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: LOVEC KATICA, Ruška 81,

2000 MARIBOR, vložek: 500,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 7. 2. 1990; LOVEC IVAN,
Ruška 81, 2000 MARIBOR, vložek: 500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 2. 1990; SEIDL
GERHARD, Corneliusweg 8, GRAZ, AVST-
RIJA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 7. 2. 1990; DAMPFHOFER SIGFRI-
ED, Thal Hoslau 124, GRAZ, AVSTRIJA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 2.
1990.

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

Sr-14053
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00073 z dne 4. 1.
2000 pod št. vložka 1/02467/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: FOXX proizvodno, trgovsko in
storitveno podjetje, import, export d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lahova 38, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VUJČIČ BOJAN, Strossma-

yerjeva ulica 15, 2000 MARIBOR, vložek:
700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 6.
1990; ŽAUCER FRANC, Pod gradom 24,
2360 RADLJE OB DRAVI, vložek: 700,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 6. 1990; KOS
VLADIMIR, Mašere in Spasića 1, 2000 MA-
RIBOR, vložek: 400,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 29. 6. 1990; DOBAJ KARLA, Ulica
Arnolda Tovornika 9, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 6.
1990.

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

Sr-14054
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00074 z dne 4. 1.
2000 pod št. vložka 1/02477/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KRANER-ŠPINDLER proizvodno
in storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Jurovski dol 3, 2223 JUROV-
SKI DOL

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRANER PETER, Zgornje

Hlapje 13, 2222 JAKOBSKI DOL, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 4.
1990; ŠPINDLER MARIJA, Jurovski dol 3,
2223 JUROVSKI DOL, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 30. 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-14055
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00075 z dne 4. 1.
2000 pod št. vložka 1/02481/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: LOREN EXPORT trgovsko, gra-
dbeno, gostinsko in transportno podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vosek 6/c, 2231 PERNICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LORENČIČ JANEZ, Vosek

6/c, 2231 PERNICA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 27. 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-14056
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00076 z dne 4. 1.
2000 pod št. vložka 1/02482/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MARELICA kmetijsko obdelova-
lno, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Čagona 31, 2236 CERKVE-
NJAK

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAGORŠEK DUŠAN, Čago-

na 31, 2236 CERKVENJAK, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 6.
1990; ZAGORŠEK MARIJA, Čagona 31,
2236 CERKVENJAK, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 14. 6. 1990.

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

Sr-14057
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00080 z dne 4. 1.
2000 pod št. vložka 1/02487/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5398789
Firma: EKO-MARKET trgovina in storit-

ve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Razlagova 5, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 70.000,00 Sit
Ustanovitelji: IGIĆ ZVONIMIR, Orce Ni-

kolov 106, SKOPJE, vložek: 63.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 18. 6. 1990; RADOLIČ
IGOR, Ulica Mileve Zakrajšek 8, 2000 MA-
RIBOR, vložek: 7.000,00 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-14058
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00081 z dne 4. 1.
2000 pod št. vložka 1/02488/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: VIST podjetje za inženiring, pro-
jektiranje, trgovino in druge storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Klinetova 8, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIDIC STOJAN, Klinetova 8,

2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 27. 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-14059
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00082 z dne 4. 1.
2000 pod št. vložka 1/02492/00 vpisalo v

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

Firma: PIKEC podjetje za trgovino in
storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pečke 28, 2321 MAKOLE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VANTUR MARJAN, Pečke

28, 2321 MAKOLE, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 4. 6. 1990; VANTUR
DRAGICA, Pečke 28, 2321 MAKOLE, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 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-14060
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00083 z dne 4. 1.
2000 pod št. vložka 1/02493/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: M.A.G.-CENTER trgovsko, turi-
stično in proizvodno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica prvih žrtev 39, 2204 MI-
KLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GSELMAN MARJAN, Ulica

prvih žrtev 39, 2204 MIKLAVŽ NA DRAV-
SKEM POLJU, vložek: 2.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 9. 7. 1990.

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

Sr-14061
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00084 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/02500/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SALMON podjetje za predelavo
in prodajo živil d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vojašniška 6, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.251,80 Sit
Ustanovitelji: ŠTUHEC MARKO, Vojašni-

ška 6, 2000 MARIBOR, vložek: 2.251,80
Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 2. 1990.

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

Sr-14062
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00085 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/02501/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KOTLES-KOTNIK lesarstvo
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Fram 101, 2313 FRAM
Osnovni kapital: 2.040,00 Sit
Ustanovitelji: KOTNIK KANDIT VITOMIR,

Fram 101, 2313 FRAM, vložek: 510,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 19. 12. 1989; KOTNIK
VITOMIR, Fram 101, 2313 FRAM, vložek:
510,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 12.
1989; KOTNIK MATILDA, Fram 101, 2313
FRAM, vložek: 510,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 19. 12. 1989; KOTNIK JOŽICA, Fram
101, 2313 FRAM, vložek: 510,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 19. 12. 1989.

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

Sr-14063
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00086 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/02504/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MALLY storitveno in trgovsko
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Črešnjevec 6, 2310 SLOVEN-
SKA BISTRICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MALLY RAFAEL, Črešenje-

vec 6, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
13. 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
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izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-14064
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00087 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/02506/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5401640
Firma: ESKIMOMAT trgovina in poslo-

vne storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kolodvorska 13, 2331 PRA-

GERSKO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEVART BRUNO, Kolodvor-

ska 13, 2331 PRAGERSKO, vložek:
1.800,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 6.
1990; SLAČEK MELITA, Kolodvorska 13,
2331 PRAGERSKO, vložek: 200,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 22. 6. 1990.

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

Sr-14065
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00088 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/02512/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: HAAS podjetje za proizvodnjo
vina, vinogradništvo, sadjarstvo in trgovi-
no d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Rošpoh 74, 2351 KAMNICA
Osnovni kapital: 4.200,00 Sit
Ustanovitelji: SEMENIČ DEJAN, Rošpoh

74, 2351 KAMNICA, vložek: 700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 11. 6. 1990; SEMENIČ
STANISLAVA, Rošpoh 74, 2351 KAMNICA,
vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
11. 6. 1990; SEMENIČ DORIJAN, Rošpoh
74, 2351 KAMNICA, vložek: 700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 11. 6. 1990; WEISS WER-
NER JOHANN, Vogau 572, A 846L EHREN-
HAUSEN, vložek: 2.100,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 10. 11. 1990.

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

Sr-14066
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00089 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/02514/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: POSSTEX export, import, pod-
jetje za inženiring, trgovino in storitve p.o.

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Ulica kraljeviča Marka 19,

2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 30.000,00 Sit
Ustanovitelji: MERINKA tovarna volnenih

tkanin p.o., Žitna ulica 12, 2000 MARIBOR,
vložek: 10.000,00 Sit, ostalo, vstop: 25. 5.
1990; TOVARNA VOLNENIH IZDELKOV MA-
JŠPERK p.o., Breg 8, 2322 MAJŠPERK,
vložek: 10.000,00 Sit, ostalo, vstop: 25. 5.
1990; TSP tovarna sukancev in trakov p.o.,
Ulica kraljeviča Marka 19, 2000 MARIBOR,
vložek: 10.000,00 Sit, ostalo, vstop: 25. 5.
1990.

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

Sr-14067
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00090 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/02516/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ELEKTRO LAUFER montaža in
vzdrževanje elektroinstalacij in naprav
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Jareninski dol 11/a, 2221 JA-
RENINA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAUFER ANTON, Jarenin-

ski dol 11/a, 2221 JARENINA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 7.
1990.

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

Sr-14068
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00091 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/02536/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SLAVKO trgovsko, gostinsko,
storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dražen vrh 67, 2233 ZGOR-
NJA ŠČAVNICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PERKO SLAVKO, Dražen

vrh 67, 2233 ZGORNJA ŠČAVNICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 6.
1990.

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

Sr-14069
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00092 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/02540/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TSP trgovinsko in storitveno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Splavarski prehod 3, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIHEV BOJAN, Cankarjeva

15, 2000 MARIBOR, vložek: 3.000,00 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-14070
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00093 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/02541/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SPEEDY proizvodno, trgovsko
in storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tomšičeva ulica 30, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: SISINGER IVAN, Zgornja

Kungota 12/a, 2201 ZGORNJA KUNGOTA,
vložek: 1.050,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 7. 1990; VERDNIK SILVESTER, Vosek
27, 2231 PERNICA, vložek: 1.050,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 17. 7. 1990.

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

Sr-14071
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00094 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/02543/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: EXPEDITA prevozniško, špedi-
tersko, trgovsko in storitveno podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Nasipna 114, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLOBASA BOGDAN, Preg-

rada vrhi 66, 9250 PREGRADA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 6.
1990; KLOBASA LIDIJA, Nasipna 114,
2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 27. 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-14072
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00095 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/02548/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: GOTEKS podjetje za proizvod-
njo in trgovino na veliko in malo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Sevec 14, 2310 SLOVENSKA
BISTRICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČERNEC GORAZD, Plečni-

kova 1, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 7. 1990.

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

Sr-14073
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00096 z dne 6. 1.

2000 pod št. vložka 1/02552/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: EURO-LUTKA trgovsko in storit-
veno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Slovenska 21, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 6.200,00 Sit
Ustanovitelji: LUTHAR BOJAN, Krekova

26, 2000 MARIBOR, vložek: 400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 25. 3. 1990; KORADE
MARJAN, Plintovec 14, 2201 ZGORNJA
KUNGOTA, vložek: 400,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 25. 3. 1990; DREO MAJDA, Kar-
deljeva 72, 2000 MARIBOR, vložek:
2.700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 3.
1991; PERKO DRAGO, Kosarjeva 5, 2000
MARIBOR, vložek: 2.700,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 21. 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-14074
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00097 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/02558/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: FAUST podjetje za storitve in
trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trčova 275, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAJNC MIRAN, Plečniko-

va 7, 2000 MARIBOR, vložek: 800,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 18. 6. 1990; KRAJNC
MARJAN, Trčova 275, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 600,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 6.
1990; KRAJNC TATJANA, Trčova 275,
2000 MARIBOR, vložek: 600,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 18. 6. 1990.

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

Sr-14075
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00098 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/02564/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: CONSULTEX podjetje za sveto-
vanje in mednarodno posredovanje v pro-
metu blaga in storitev d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska 1, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SENČAR DUŠAN, Vilharje-

va 6, 2000 MARIBOR, vložek: 800,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 12. 6. 1990; ROJNIK
IVAN, Maistrova 12/1, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 800,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 6.
1990; VILAR SREČKO, Mladinska 43, 2000
MARIBOR, vložek: 400,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 12. 6. 1990.

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

Sr-14076
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00099 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/02565/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: STEMARK-TENDY trgovsko pod-
jetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska cesta 3-5, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CAJNKO STANE, Groharje-

va 18, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 7. 1990; MAJ-
STOROVIĆ DŽANI, Dogoška cesta 38, 2000
MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 20. 7. 1990.

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

Sr-14077
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00100 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/02577/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: AVTO-PARTNER trgovsko in sto-
ritveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica heroja Tomšiča 9, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
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Ustanovitelji: PARTNER d.o.o., Maribor-
ska cesta 4, 2360 RADLJE OB DRAVI, vlo-
žek: 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-14078
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00101 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/02597/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: QUADRO trgovsko, proizvodno
in storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vranji vrh 3/a, 2214 SLADKI
VRH

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: KOROŠEC PETRA, Vranji

vrh 3 a, 2214 SLADKI VRH, vložek:
2.100,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 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-14079
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00102 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/02601/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TOPFLORA COMMERCE trgov-
sko in posredniško podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Rošpoh 31, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: EMERŠIČ SLAVKO, Roš-

poh 31, 2351 KAMNICA, vložek: 1.020,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 4. 1990; ZA-
KELŠEK JASMINA, Maistrova 32, 2000 MA-
RIBOR, vložek: 980,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 20. 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-14080
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00103 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/02607/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5397235
Firma: SUZY trgovina, export-import

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kurirčkova ulica 14, 2204 MI-

KLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MURŠEC MARTINA, Cesta

4. julija 27, 2241 SPODNJI DUPLEK, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 7. 1990.

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

Sr-14081
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00104 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/02547/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PROLES podjetje za proizvod-
njo, obdelavo, trgovino, inženiring in sto-
ritveno dejavnost d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kočevarjeva 7, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 30.000,00 Sit
Ustanovitelji: SUHADOLNIK BOJAN, Zgo-

rnji Boč 14, 2352 SELNICA OB DRAVI, vlo-
žek: 10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 6. 1990; LESNIK MIRAN, Kolodvorska
35, 2342 RUŠE, vložek: 10.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 29. 6. 1990; ZRIM ZOL-
TAN, Lenardonova 37, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 6. 1990.

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

Sr-14082
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00105 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/02623/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz

sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KRPAN Export-Import, podjetje
za trgovino in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Razlagova ulica 22, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 4.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠUMAK IGOR, Kopitarjeva

8, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 6. 5. 1990; HERNEC
ROBERT, Lesjakova 1, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 5.
1990; MAJCEN RAJKO, Kamenškova 1,
2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 22. 8. 1991; MURKO SLA-
VKO, Zgornja Hajdina 10/a, 2288 HAJDI-
NA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 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-14083
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00106 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/02627/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: HEVIKO uvoz-izvoz, podjetje za
trgovino, inženiring, storitve, proizvodnjo
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Bistrica 23, 2341 LIMBUŠ
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: KLEMENČIČ HELMUT, Bi-

strica 23, 2341 LIMBUŠ, vložek: 700,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 7. 1990; HAP-
PE KAREL, Industrijska 1/a, 2342 RUŠE,
vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 7. 1990; VRHUNEC POLONCA, Bistri-
ca 23, 2341 LIMBUŠ, vložek: 700,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 10. 7. 1990.

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

Sr-14084
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00107 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/02632/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:
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Matična številka: 5389933
Firma: BEMCO gradbeništvo, trgovina,

turizem in transport d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gosposvetska 19/b, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: UJDENICA BRANKO, Svr-

ževo 1, JASTREBARSKO, R HRVAŠKA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 12. 1989; VRHUNEC MATJAŽ, Trubar-
jeva 6, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 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-14085
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00108 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/02635/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KOVINOSTRUGARSTVO JURIČ
podjetje za proizvodnjo kovinskih in pla-
stičnih izdelkov, storitve, trgovino, posre-
dovanje in zastopanje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica Štrauhovih 20, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: JURIČ RENATA, Bismarck

Strasse 49, 7208 SPAICHINGEN, NEMČI-
JA, vložek: 1.050,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 19. 6. 1990; JURIČ JERKO, Bismarck
Strasse 49, SPAICHINGER 7208 NEMČI-
JA, vložek: 1.050,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 19. 6. 1990.

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

Sr-14086
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00109 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/02664/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ŠPINDLER trgovina na veliko in
malo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Spodnji Slemen 40/p, 2352
SELNICA OB DRAVI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠPINDLER DARKO, Spod-

nji Slemen 40/p, 2352 SELNICA OB DRA-
VI, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 17. 8. 1990; ŠPINDLER SUZANA, Spo-
dnji Slemen 40/p, 2352 SELNICA OB DRA-
VI, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 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-14087
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00110 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/02672/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ROMI podjetje za trgovino, sto-
ritve in posredništvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Čopova 10, 2331 PRAGERSKO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEŠNIK ROZALIJA, Čopova

10, 2331 PRAGERSKO, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 8. 1990.

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

Sr-14088
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00111 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/02673/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MINA trgovina, export-import
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Jurčičeva 6, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUMPERŠČAK JASMINA,

Šarhova 47, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 8.
1990.

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

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

Sr-14089
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00112 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/02686/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: REM-KO gradbeništvo, gostin-
stvo, turizem, trgovina, consulting d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica heroja Lacka 36, 2230
LENART V SLOVENSKIH GORICAH

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČIČ RUDI, Mota 83,

9252 RADENCI, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 14. 8. 1990; KOVAČIČ
EDVARD, Ulica heroja Lacka 36, 2230 LE-
NART V SLOVENSKIH GORICAH, vložek:
500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 8.
1990; KRALJ MILENA, Ulica heroja Lacka
36, 2230 LENART V SLOVENSKIH GORI-
CAH, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 14. 8. 1990.

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

Sr-14090
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00113 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/02691/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DIAGRAM podjetje za proizvod-
njo investicijske opreme, strojni inženiri-
ng, projektiranje, druge storitve in trgovi-
no d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gosposvetska 3, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MULAOSMANOVIĆ MID-

HAT, Gosposvetska 3, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 8.
1990; ANTIĆ MITAR, Klinetova 8, 2000 MA-
RIBOR, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 6. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe 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-14091
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00114 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/02695/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TOP MAX tekstil import export
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prepolje 3/a, 2205 STARŠE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RADOLIČ MELITA, Prepolje

40, 2205 STARŠE, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 13. 8. 1990; ANDRO-
MAKO MATJAŽ, Hotinja vas 135, 2312
OREHOVA VAS, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 13. 8. 1990.

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

Sr-14092
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00115 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/02697/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: NOOP podjetje za notranjo op-
remo, gradbeništvo, export-import in tr-
govino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Leskovec 31, 2331 PRAGER-
SKO

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MEJAVŠEK IVAN, Leskovec

31, 2331 PRAGERSKO, vložek: 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-14093
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00116 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/02698/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: AVOCADO trgovsko in storitve-
no podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Bevkova 1, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit

Ustanovitelji: BRATKO ŠTEFAN, Bevko-
va 1, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 8. 1990.

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

Sr-14094
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00117 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/02699/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5417279
Firma: GROTROS podjetje za trgovino

in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Zagernikova 6, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOS ROBERT, Zagerniko-

va 6, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 8. 1990; GROS
MILAN, Zagernikova 6, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 8.
1990.

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

Sr-14095
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00118 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/02703/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5446465
Firma: POINT trgovsko, gostinsko in

storitveno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dravska 8, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽERAK BRANKO, Gorkega

10, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 8. 8. 1990; GRUDEN
IRFAN, Dravska 8, 2000 MARIBOR, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 8.
1990.

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

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

Sr-14096
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00119 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/02711/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SEMA proizvodno trgovinsko
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Počehova 34, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SENEKOVIČ MARJAN, Za

Kalvarijo 4/a, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 8.
1990.

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

Sr-14097
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00120 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/02713/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: RDR podjetje za proizvodnjo in
posredovanje doma in v tujini d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zgornja Korena 9, 2242 ZGOR-
NJA KORENA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROLA ŠTEFAN ST., Zgornja

Korena 9, 2242 ZGORNJA KORENA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 1.
1990; ROLA ŠTEFAN ML., Zgornja Korena
9, 2242 ZGORNJA KORENA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 1.
1990.

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

Sr-14098
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00121 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/02721/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TIŠINA pogrebno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Obrežna 61, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JURGELJ BOJAN, Obrežna

61, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 30. 7. 1990.

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

Sr-14099
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00122 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/02726/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: HIT-TRGOS trgovsko podjetje
in inženjering d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zimica 22, 2242 ZGORNJA
KORENA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STERGAR KAREL, Zimica

22, 2242 ZGORNJA KORENA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 8.
1990.

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

Sr-14100
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00123 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/02731/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5427703
Firma: ZBIR podjetje za zbiranje, sorti-

ranje in predelavo odpadkov d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Prušnikova ulica 20, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KEBERT ALBIN, Prušniko-

va ulica 20, 2000 MARIBOR, 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-14101
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00124 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/02735/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DACO storitveno in trgovsko
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Razlagova ulica 22, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽLEBNIK DARKO, Maistro-

va 4, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 9. 1990.

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

Sr-14102
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00125 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/02742/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

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

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Glavni trg 17/b, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DAMIŠ ŠTEFAN, Na gorci

61, 2000 MARIBOR, 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-14103
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00126 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/02750/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz

sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: GAL podjetje za posredovanje
doma in v tujini d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Fochova 14, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LIPUŠ VILJEM, Fochova 14,

2000 MARIBOR, 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-14104
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00127 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/02751/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KOLAR SHOP trgovina, storitve,
uvoz-izvoz, ekonomske in proizvodne sto-
ritve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gorkega 42, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOLAR STANISLAVA, Gor-

kega 42, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 2. 1990; KOLAR
STOJAN, Gorkega 42, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 2.
1990.

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

Sr-14105
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00128 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/02755/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DIBA agencija za kulturne in
športne prireditve, posredovanje in trgo-
vina d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gradiška 204, 2201 ZGORNJA
KUNGOTA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DIETINGER MARJAN, Aške-

rčeva 5, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 8. 1990; BAU-
MAN JASNA, Dogoška 67, 2000 MARIBOR,
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vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 2. 1991.

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

Sr-14106
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00129 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/02772/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PROGRAD podjetje za projekti-
ranje, gradnjo in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Delavska ulica 37, 2327 RAČE
Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: DROFENIK JANEZ, Delav-

ska ulica 37, 2327 RAČE, vložek: 3.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 9. 1990.

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

Sr-14107
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00130 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/02775/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: RED FOX trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kovača vas 139, 2310 SLO-

VENSKA BISTRICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRAČKO DARKO, Titova

43, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 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-14108
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00131 z dne 6. 1.

2000 pod št. vložka 1/02783/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: CENTERSTIK export-import, tr-
govina, gostinstvo in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska 3, 2310 SLOVEN-
SKA BISTRICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAVNJAK IRENA, Glado-

mes 73, 2316 ZGORNJA LOŽNICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 8.
1990.

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

Sr-14109
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00132 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/02786/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MILKA podjetje za nego objek-
tov in okolja d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ptujska cesta 73, 2204 MIKLA-
VŽ NA DRAVSKEM POLJU

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽNIDARŠIČ MILKA, Rogo-

ška cesta 3, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM
POLJU, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 13. 3. 1990; BELEC MARJAN, Ro-
goška cesta 3, 2204 MIKLAVŽ NA DRAV-
SKEM POLJU, vložek: 1.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 13. 3. 1990.

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

Sr-14110
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00133 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/02793/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: LAMA podjetje za trgovino in
storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kalohova 12, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit

Ustanovitelji: LAMPREHT HERMAN, Ka-
lohova 12, 2000 MARIBOR, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 8.
1990; LAMPREHT VLASTA, Kalohova 12,
2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 8. 8. 1990.

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

Sr-14111
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00134 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/02804/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5434289
Firma: CHAMADE trgovsko, storitveno

podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ulica Moša Pijade 12, 2000

MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TUŠAK DUŠAN, Ulica Moša

Pijade 12, 2000 MARIBOR, vložek:
1.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 9.
1990; HRASTNIK SILVA, Ulica Šantlovih 22,
2000 MARIBOR, vložek: 400,00 Sit, ne od-
govarja, 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-14112
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00135 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/02810/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PERLA izvoz, uvoz, trgovina, sto-
ritve, inženiring d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šarhova 33, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: GLAVIĆ RAŠKOVIĆ NADI-

JA, Rapočeva 18, 2000 MARIBOR, vložek:
700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 8. 1990;
FERK-MISLEJ VIDA, Ob Blažovnici 50, 2341
PEKRE, vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 8. 8. 1990; GLAVIĆ EDI, Markova
25, 6000 KOPER, vložek: 700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 8. 8. 1990.

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

Sr-14113
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00136 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/02817/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DVM 57 podjetje za trgovino in
storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Metelkova 57, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOBRAJC VERNER-FRID-

RIH, Metelkova 57, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 2.
1990; DOBRAJC ANDREJ, Metelkova 57,
2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 9. 2. 1990.

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

Sr-14114
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00137 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/02834/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DOBRIČ trgovsko proizvodno in
storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Obrtniška 3, 2310 SLOVEN-
SKA BISTRICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOBRIČ LJUBOMIR, Obrt-

niška 3, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 9. 1990; DOBRIČ KRISTINA, Obrtniška
3, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 9.
1990.

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

Sr-14115
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00138 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/02835/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5413982
Firma: DD & COM. trgovsko proizvod-

no in storitveno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Obrtniška ulica 3, 2310 SLO-

VENSKA BISTRICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOBRIČ DOMINIK, Obrtni-

ška 3, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 9. 1990; DOBRIČ KATICA, Obrtniška 3,
2310 SLOVENSKA BISTRICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 9.
1990.

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

Sr-14116
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00139 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/02842/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KOS-MOS podjetje za proizvod-
njo armatur za daljnovode visokih in niz-
kih napetosti, električnih naprav in trgo-
vino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pobreška 6/a, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MOSDORFER, G.M.B.H.,

Weiz, WEIZ 8160, AVSTRIJA, vložek:
1.800,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 4.
1990; KOSIČ KONRAD, Pobreška 6/a,
2000 MARIBOR, vložek: 200,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 26. 4. 1990.

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

Sr-14117
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00140 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/02844/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: LABIRINT trgovsko in storitve-
no podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vodovodna 35 - Radizel, 2312
OREHOVA VAS

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HRESTAK KATICA, Vodo-

vodna 35 - Radizel, 2312 OREHOVA VAS,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 9. 1990; MILOŠEVIĆ GORAN, Borska
51, BEOGRAD, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 19. 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-14118
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00141 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/02851/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MADUSA trgovsko, gostinsko in
storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gozdna ulica 15, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽURGA MARINKA, Gozdna

ulica 15, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 9. 1990; ŽUR-
GA DUŠAN, Gozdna ulica 15, 2000 MARI-
BOR, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 25. 9. 1990.

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

Sr-14119
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00142 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/02856/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SIMBI podjetje za gostinstvo,
trgovino in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vrhloga 29, 2310 SLOVENSKA
BISTRICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ILIČ IVANA, Vrhloga 29, 2310

SLOVENSKA BISTRICA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 23. 9. 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-14120
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00143 z dne 5. 1.
2000 pod št. vložka 1/02862/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5703344
Firma: VEJA-A4 storitveno in trgovsko

podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Trg svobode 24, 2310 SLO-

VENSKA BISTRICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROMIH IRENA, Tomšičeva

13, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 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-14121
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00147 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/02879/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: WILSON trgovina, servis in gos-
tinstvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ruska ulica 4/a, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VELIČKI MILAN, Župančiče-

va 5, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 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-14122
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00148 z dne 6. 1.

2000 pod št. vložka 1/02886/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TOJO hranilnica d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Anteja Trstenjaka 10, 2000

MARIBOR
Osnovni kapital: 20.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEVAČIČ STOJAN, Staneta

Severja 15, 2000 MARIBOR, vložek:
11.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 8.
1990; LEVAČIČ BRUNO, Prušnikova 34,
2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 8. 1990; POHOREC
DANILO, Keleminova 4, 2000 MARIBOR,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 8. 1990; ČULČESKI VERICA, 3. oktob-
ra 113/13, 1353 BOR, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 8. 1990; BOM-
BEK JANEZ, Čufarjeva 3, 2250 PTUJ, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 8. 1990; GEDL RUŽICA, Levstikova 11,
2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 8. 1990; VOLLMAIER
RUDOLF, Mariborska 5, 2360 RADLJE OB
DRAVI, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 15. 8. 1990; RESNIK ALFONZ, Re-
mšnik 10, 2363 PODVELKA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 8.
1990; HARL MAKSIMILJAN, Arnolda Tvorni-
ka 8, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 8. 1990; VOL-
LMAIER KAREL, Vas 36, 2360 RADLJE OB
DRAVI, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 15. 8. 1990.

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

Sr-14123
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00149 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/02987/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BADL trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Poštelska 5/a, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BLAŽIČ ERNEST, Poštelska

5/a, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 15. 6. 1990; BLAŽIČ
POLONCA, Poštelska 5/a, 2000 MARIBOR,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-

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

Sr-14124
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00150 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/02895/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: AVTOSAN podjetje za trgovino
in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Na preloge 12, 2204 MIKLAVŽ
NA DRAVSKEM POLJU

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARODI ALEKSANDER, Na

preloge 12, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM
POLJU, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 7. 8. 1990.

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

Sr-14125
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00151 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/02908/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: RISA proizvodno, svetovalno in
trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dominkuševa 10, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MATKO VOJKO, Mozirje

56, 3330 MOZIRJE, vložek: 900,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 27. 12. 1989; ERŽEN
IGOR, Ribnica na Pohorju 89, 2364 RIBNI-
CA NA POHORJU, vložek: 900,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 27. 12. 1989; BREZNIK
RADO, Dominkuševa 10, 2000 MARIBOR,
vložek: 200,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
27. 12. 1989.

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

Sr-14126
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00152 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/02915/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: FUJS podjetje za svetovanje,
marketing in inženiring d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ptujska cesta 143, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: FUJS JANEZ, Ptujska cesta

143, 2000 MARIBOR, vložek: 2.100,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 13. 6. 1990.

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

Sr-14127
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00153 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/02916/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: VIVARIJ trgovsko in proizvodno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica Goce Delčeva 10, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FRANK FERDINAND, Ro-

berta Kukovca 17, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 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-14128
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00154 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/02917/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5465672
Firma: MEJNIK trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kardeljeva 69, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRIŽMAN DARKO, Ljublja-

nska 86/a, 2000 MARIBOR, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 10.
1990; KRIŽMAN MIROSLAV, Krekova 27,
2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 10. 1990.

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

Sr-14129
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00155 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/02921/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: RAČJI DVOR turizem, gostinst-
vo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Raški dvor 1, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOJKOVIČ IGOR, Plečni-

kova 7, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 12. 1989; GO-
DEC BRANKO, Tavčarjeva 7, 2000 MARI-
BOR, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 6. 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-14130
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00156 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/02922/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: EXART trgovsko proizvodno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kardeljeva 57, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: ORTHABER ANGELA, Kar-

deljeva 57, 2000 MARIBOR, vložek:
1.100,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 12.
1989; BECKAMN ROLF, Villavagen 25, MA-
LMO ŠVEDSKA, 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-14131
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00157 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/02933/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: GRATEH grafična tehnologija in
trgovina d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Baševa ulica 12, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KNEŽEVIĆ NENAD, Baševa

ulica 12, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 12. 1989.

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

Sr-14132
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00158 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/02936/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: REKLAMARKT trgovsko in stori-
tveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kettejeva ulica 3, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAŠNA BORUT, Kettejeva

ulica 3, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 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-14133
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00159 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/02938/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: LATI podjetje za izdelovanje ele-
mentov dizajna interierja, načrtovanje in
svetovanje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Marčičeva 7, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRIŽANEC MURKO LJUD-

MILA, Koroška 75, 2000 MARIBOR, vložek:
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1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 6.
1990; MURKO ZLATKO, Marčičeva 7, 2000
MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 21. 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-14134
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00160 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/02939/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5416337
Firma: V & V trgovina, proizvodnja, es-

port-import d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vrablova ulica 34, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PINTARIČ VIKTOR, ST., Vra-

blova ulica 34, 2000 MARIBOR, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 2.
1990; PINTARIČ VIKTOR, ML., Vrablova uli-
ca 34, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 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-14135
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00161 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/02948/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5420890
Firma: EVROSAN podjetje za trgovsko,

gostinsko in kooperacijsko dejavnost
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trg svobode 24, 2310 SLO-
VENSKA BISTRICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROMIH ŠTEFAN, Tomšiče-

va 13, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 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-14136
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00165 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/02952/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5440157
Firma: PALETA trgovina in storitve

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Žički prehod 3, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TOMOVIČ TOMO, Heroja

Tomšiča 11, 2000 MARIBOR, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12.
1989; TOMOVIČ STOJAN, Heroja Tomšiča
11, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1989.

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

Sr-14137
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00166 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/02954/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: FERLEŠ BOJAN INVESTMENT
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gregorčičeva 17, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FERLEŠ BOJAN, Gregorči-

čeva 17, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 12. 1989.

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

Sr-14138
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00167 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/02955/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz

sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: AVTO CENTER servis cestnih
motornih vozil s trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica talcev 10, Dobrovce,
2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAUKO HERMAN, Ulica tal-

cev 10, Dobrovce, 2204 MIKLAVŽ NA DRA-
VSKEM POLJU, vložek: 1.600,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 26. 2. 1990; KOVAČIČ BI-
SERKA, Ulica talcev 10, Dobrovce, 2204
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, vložek:
400,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 2.
1990.

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

Sr-14139
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00168 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/02959/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BIA podjetje za trgovino, inženi-
ring in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kalohova 6, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BUKOVEC LUDVIK, Kalo-

hova 6, 2000 MARIBOR, vložek: 1.600,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 8. 1990; BUKO-
VEC IGOR, Kalohova 6, 2000 MARIBOR,
vložek: 400,00 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-14140
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00169 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/02963/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

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

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Potrčeva 19, 2310 SLOVEN-
SKA BISTRICA

Osnovni kapital: 7.000,00 Sit
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Ustanovitelji: VREČKO FRANCI, Potrče-
va 19, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vlo-
žek: 7.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
4. 10. 1990.

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

Sr-14141
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00170 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/02968/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: IMAG-ENTERPRISE trgovina, tu-
rizem in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vojašniška 8, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GLINIK ALFRED, 10. okto-

ber platz 28, BLEIBURG AVSTRIJA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 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-14142
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00171 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/02969/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: CORTINA storitveno in trgovsko
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Hektorovičeva 20, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEKLAR BRANKO, Hekto-

rovičeva 20, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 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-14143
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00172 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/02872/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ZOMIDEJTA podjetje za gostin-
stvo, trgovino in posredništvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta na polje 10, 2331 PRA-
GERSKO

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAH MILAN, Cesta na polje

10, 2331 PRAGERSKO, 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-14144
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00173 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/02976/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BRIGADIR trgovsko gostinsko
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Za Kalvarijo 65, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRIGADIR IVAN, Maribor-

ska cesta 12, 2352 SELNICA OB DRAVI,
vložek: 1.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 12. 1989; BRIGADIR ZLATA, Maribor-
ska cesta 12, 2352 SELNICA OB DRAVI,
vložek: 800,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 12. 1989.

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

Sr-14145
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00174 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/02877/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PET proizvodnja elektronike-tr-
govina d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Igriška ulica 83, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠUŠTERŠIČ BOŽIDAR, Ig-

riška ulica 83, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 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-14146
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00175 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/02978/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MIX-MARKET trgovsko, proizvo-
dno in storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trniče 47, 2205 STARŠE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HORVAT MILAN, Trniče 47,

2205 STARŠE, vložek: 1.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 31. 8. 1990; HORVAT JOŽI-
CA, Trniče 47, 2205 STARŠE, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 8.
1990.

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

Sr-14147
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00176 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/02981/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: GITS storitveno in trgovsko pod-
jetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta v Rošpoh 97, 2351 KA-
MNICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLEJ BORIS, Cesta v Roš-

poh 97, 2351 KAMNICA, 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-
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čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-14148
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00177 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/02882/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SINGAPORE SCHOPING CEN-
TER podjetje za trgovino in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska cesta 51, 2000
MARIBOR

Ustanovitelji: MOHAN PREM, Asia Insu-
rance Building 2, BINLAYSON GREEN SIN-
GAPORE 0104, ne odgovarja, vstop: 1. 6.
1990; MARCUS D. BALBIR, Giap Varenho-
use, 38 MARTIN ROAD 03-00 HOCK, ne
odgovarja, vstop: 1. 6. 1990; LAZAREVIČ
SUZANA, Vrbanska ulica 14/a, 2000 MARI-
BOR, ne odgovarja, vstop: 1. 6. 1990.

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

Sr-14149
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00178 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/02984/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: AGROHOLER podjetje za kme-
tijstvo, trgovino in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dražen vrh 32, 2233 ZGOR-
NJA ŠČAVNICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HOLER JANEZ, Dražen vrh

32, 2233 ZGORNJA ŠČAVNICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 5.
1990.

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

Sr-14150
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00179 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/02989/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz

sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: M.B.M. SITOGRAFIJA trgovsko,
agencijsko in storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Meljski dol 27, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: ŠOBER BRUNO, Nad Čre-

to, 2351 KAMNICA, vložek: 1.050,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 3. 10. 1990; ŠOBER
MLADEN, Meljski dol 27, 2000 MARIBOR,
vložek: 1.050,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
3. 10. 1990.

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

Sr-14151
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00182 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/02995/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MIS mestni informacijski sistem
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vinarska 69, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CIZEJ BORIS, Vinarska 69,

2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 16. 10. 1990.

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

Sr-14152
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00183 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/02998/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SILVER storitveno in trgovsko
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ob Gramoznici 22, 2204 MI-
KLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PALIČKO AGRON, Gorke-

ga 37, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 10. 1990.

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

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

Sr-14153
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00184 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/02999/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5423589
Firma: M & B & SCHMIED export-im-

port, trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Prešernova 1, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.400,00 Sit
Ustanovitelji: POSTOGNA BRUNO, Re-

gentova 16, 2000 MARIBOR, vložek:
1.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 10.
1990; SCHMIED VALENTIN, Feldhofgasse
45, KLAGENFURT, AVSTRIJA, vložek:
800,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 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-14154
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00185 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/03003/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ZADRA trgovsko, posredniško
in špeditersko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Bohoričeva 12, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SAVEC DRAGO, Bohoriče-

va 12, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 10. 1990; SA-
VEC ROZA, Bohoričeva 12, 2000 MARI-
BOR, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 19. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe 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-14155
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00186 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/03005/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PREMIER podjetje za posredniš-
tvo, trgovina na debelo in drobno, proiz-
vodnja ter zunanjetrgovinski promet d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Rožnodolska 55, 2341 PEKRE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOLEŽ FRANC, Rožnodol-

ska 55, 2341 PEKRE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 18. 9. 1990.

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

Sr-14156
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00187 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/03006/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: FERALES INTERNATIONAL tr-
govsko podjetje, export-import in storit-
ve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Titova 49, 2310 SLOVENSKA
BISTRICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HAUPTMAN KAZIMIR, Tito-

va 49, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 5. 1990; HAUPTMAN MATJAŽ, Titova
49, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 5.
1990.

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

Sr-14157
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00188 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/03007/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: R.E.A. podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ruška 1, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUZMIČ ROBERTINA, Ru-

ška 1, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 8. 1990.

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

Sr-14158
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00189 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/03012/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DATA BIRO podjetje za trgovi-
no, storitve in proizvodnjo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica I. Internacionale 30,
2000 MARIBOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JELER MIHELCA, Ulica I.

Internacionale 30, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 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-14159
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00190 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/03030/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MKM servis male kmetijske me-
hanizacije in trgovina d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Rošpoh 81, 2351 KAMNICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HOJNIK SREČKO, Rošpoh

81, 2351 KAMNICA, vložek: 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-14160
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00191 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/03035/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MM BAJN storitveno in trgov-
sko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tančeva ulica 3/a, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRAČKO DARINKA, Boršt-

nikova 1, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 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-14161
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00192 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/03036/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PE-HA storitveno in trgovsko
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica 17. julija 21, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HABJANIČ PETER, Ulica 17.

julija 21, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 11. 1990.

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

Sr-14162
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00193 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/03037/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: NUMBER ONE storitveno in tr-
govsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: V zavoju 17, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAJCENOVIČ IVAN, V za-

voju 17, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 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-14163
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00194 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/03040/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MALDAN proizvodno in trgovin-
sko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šentpetrska 19, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 4.000,00 Sit
Ustanovitelji: MALEK DANILO, Šentpetr-

ska 19, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 11. 1990; MOD-
RIJAN ANDREJA, Prešernova 31, 2000 MA-
RIBOR, vložek: 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-14164
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00195 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/03049/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: GORLES proizvodno in trgov-
sko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Meljska cesta 66, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GORJANC MARTIN, Tyrše-

va 26, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 10. 1990;
GORJANC LESJAK IVANKA, Tyrševa 26,
2000 MARIBOR, 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita

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

Sr-14165
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00197 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/03052/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DIBIT storitveno in trgovsko
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Razlagova 21, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KALAMAR VILJEM, Stross-

mayerjeva 17, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 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-14166
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00198 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/03055/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: INTERKOLAR podjetje za eko-
nomske in organizacijske storitve, trgo-
vino, gostinstvo, turizem in transport
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dogoška 83, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOLAR SREČKO, Dogoška

83, 2000 MARIBOR, vložek: 1.400,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 13. 9. 1990; KOLAR
DEJAN, Šentiljska 25, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 600,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 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-14167
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00199 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/03057/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: RAPID podjetje za visoke in niz-
ke gradnje in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Varda 23, 2223 JUROVSKI DOL
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAJŠP DOMINIK, Varda 23,

2223 JUROVSKI DOL, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 1. 10. 1990.

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

Sr-14168
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00200 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/03068/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

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

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lušečka vas 31, 2319 PO-
LJČANE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKORIČ MIROSLAV, Cesta

Talcev 18, 3320 TITOVO VELENJE, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 6.
1990; ŠKORIČ MARJANA, Cesta Talcev 18,
3320 TITOVO VELENJE, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 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-14169
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00201 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/03071/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BONJOUR podjetje za marketi-
ng in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Potokarjeva ulica 8, 2351 KA-
MNICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUSTER MILAN, Potokarje-

va 8, 2351 KAMNICA, vložek: 710,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 28. 10. 1990; LEGAT
IGOR, Bresterniška 229, 2351 KAMNICA,
vložek: 710,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 10. 1990; LOPIČ EMANUEL, Bistrica
pri Limbušu 138, 2341 LIMBUŠ, vložek:
480,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 10.
1990; TENIŠKO DRUŠTVO KAMNICA, Vr-
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banska 101, 2351 KAMNICA, vložek:
100,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 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-14170
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00202 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/03075/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: OMEGA podjetje za trgovino,
turizem, storitve in svetovanje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Betnavska 26, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRNINIČ MILENKO, Dalma-

tinska 43, 2000 MARIBOR, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 3.
1991; LEDVINKA MARIJA, Majcigerjeva 1,
2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 11. 3. 1991.

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

Sr-14171
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00203 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/03076/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DVOJČEK podjetje za gospo-
darske storitve, proizvodnjo, trgovino in
turizem d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šentilj 114, 2212 ŠENTILJ V
SLOVENSKIH GORICAH

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PFEIFER BORIS, Trg Bori-

sa Kidriča 7, 2000 MARIBOR, vložek:
1.800,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 8.
1990; GELD MILAN, Šentilj 114, 2212 ŠEN-
TILJ, vložek: 200,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 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-14172
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00204 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/03078/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: JURIŠNIK podjetje za proizvod-
njo, transport, export-import in trgovino
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lačna gora 27, 2317 OPLOT-
NICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RATEJ FRANC, Lačna gora

27, 2317 OPLOTNICA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 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-14173
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00205 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/03080/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: GEPARD podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Titova 18, 2310 SLOVENSKA
BISTRICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RISMAN MARJAN, Titova

18, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 9.
1990; MUNDA VALERIJA, Titova 18, 2310
SLOVENSKA BISTRICA, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 9. 1990.

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

Sr-14174
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00209 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/03091/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: GUNTNER interier, izdelava no-
tranje opreme d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Titova 39, 2310 SLOVENSKA
BISTRICA

Osnovni kapital: 13.348,20 Sit
Ustanovitelji: GUNTNER JOŽE, Titova 39,

2310 SLOVENSKA BISTRICA, vložek:
6.674,10 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 10.
1990; GUNTNER DRAGO, Titova 39, 2310
SLOVENSKA BISTRICA, vložek: 6.674,10
Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 10. 1990.

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

Sr-14175
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00210 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/03093/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: LEOPARD trgovinsko podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Veljka Vlahoviča 49, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SLANIČ LEOPOLD, Veljka

Vlahoviča 49, 2000 MARIBOR, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 10.
1990; SLANIČ LJUDMILA, Veljka Vlahoviča
49, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 1. 10. 1990.

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

Sr-14176
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00211 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/03094/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: LAKOŠE trgovsko podjetje in
kooperacija d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Delavska ulica 22, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAKOŠE FRANCI, Apostlo-

va 4, 2341 PEKRE-LIMBUŠ, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 10.
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-14177
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00212 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/03096/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: JOURNAL storitveno in trgov-
sko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Novorogoška 17, 2204 MIKLA-
VŽ NA DRAVSKEM POLJU

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠERDONER MARIJA, No-

vorogoška 17, 2204 MIKLAVŽ NA DRAV-
SKEM POLJU, vložek: 2.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 27. 9. 1990.

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

Sr-14178
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00213 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/03100/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TOP SOUND trgovsko podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Praprotnikova ulica 11, 2000
MARIBOR

Ustanovitelji: TOP SOUND GABRIELLA
BOHMANN, Karolingerweg 6, Leibnitz, AV-
STRIJA, ne odgovarja, vstop: 9. 8. 1990;
SERTAUDE DREISIBNER, Sulztal 35 a.d.
Weinstrasse, AVSTRIJA, ne odgovarja, vs-
top: 9. 8. 1990.

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

Sr-14179
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00214 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/03103/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5444250
Firma: WVP podjetje za marketing in

consulting d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ulica kraljeviča Marka 21,

2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 99.157,00 Sit
Ustanovitelji: WVP VERSICHERUNGS

VERMITTLUNG GMBH, Gurtelturmplatz 1,
8020 GRAZ AVSTRIJA, vložek: 99.157,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 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-14180
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00215 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/03123/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TOPRA trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Drabosnjakova 4, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PADAR BORIS, Drabosnja-

kova 4, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 9. 1990.

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

Sr-14181
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00216 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/03134/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MENEK trgovsko, proizvodno in
storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica Marohovih 11, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit

Ustanovitelji: KOTARAC MLADEN, Ul.
Marohovih 11, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 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-14182
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00217 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/03136/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: LADISLAV OMERZU proizvod-
no, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kraigherjeva 6, 2230 LENART
V SLOVENSKIH GORICAH

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: OMERZU LADISLAV, Kraig-

herjeva 6, 2230 LENART V SLOVENSKIH
GORICAH, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 2. 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-14183
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00218 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/03138/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: STUDIO 1001 podjetje za sve-
tovanje, trženje, zastopanje in posredni-
štvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Marohovih 15, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RESNIK KAJZER JASNA,

Ulica Marohovih 15, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
30. 10. 1990; PAVLINIČ BOJAN, Koroška
75, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 30. 10. 1990.

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

Sr-14184
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00219 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/03144/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: THALEA storitveno in trgovsko
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trg Borisa Kidriča 1, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POLJANEC TARAS, Trg Bo-

risa Kidriča 1, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 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-14185
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00220 z dne 6. 1.
2000 pod št. vložka 1/03147/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TERRA CONSULT trgovinsko
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Betnavska 127, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: BAROVIČ VERA, Betnavska

127, 2000 MARIBOR, vložek: 1.500,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 18. 9. 1990; MEJST-
RIK JOSEF, Grinzingerstrasse 145/2/20,
WIEN, AVSTRIJA, vložek: 1.500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 18. 9. 1990.

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

Sr-14186
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00221 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04315/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BRANDIS TRADE trgovsko, gos-
tinsko in storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vukovje 24, 2231 PERNICA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SKRBINŠEK IVAN, Trg re-

volucije 3, 2000 MARIBOR, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 9.
1991; ŽELEZNIK DARKO, Vukovje 24,
2231 PERNICA, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 12. 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-14187
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00222 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04321/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5531462
Firma: ECONOMY TRADE trgovina, sto-

ritve, export-import d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kardeljeva cesta 69, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MITROVIĆ DARKO, Šenti-

ljska 114, 2000 MARIBOR, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 9.
1991; KUKOVEC MIRAN, Lesjakova 20,
2000 MARIBOR, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 3. 9. 1991.

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

Sr-14188
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00223 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04322/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MASLO-FOOD TRADE trgovina,
storitve, export-import d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kosarjeva 6, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FETAHI SKENDER, Pobre-

ška 38, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00
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-14189
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00224 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04338/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PROSCENA storitve in trgovina
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Koroška cesta 109, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROTMAN JANEZ, Heroja To-

mšiča 9, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 10. 1991.

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

Sr-14190
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00225 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04339/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PANTHERO trgovsko podjetje,
import-export d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska cesta 3-5, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 12.500,00 Sit
Ustanovitelji: RADEVSKI BORIS, Jožeta

Lampreta 2, 2000 MARIBOR, vložek:
12.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 10.
1991.

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

Sr-14191
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00226 z dne 7. 1.
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2000 pod št. vložka 1/04358/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: LUMA INTERNATIONAL podjetje
za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zgornje Vrtiče 8, 2201 ZGOR-
NJA KUNGOTA

Ustanovitelji: LL Export-Import, Gesellsc-
haft m.b.H., Strassergase 8, WIEN, AVSTRI-
JA, ne odgovarja, vstop: 21. 6. 1991; LA-
ZOVIČ VLADO, Vrhi 66, PREGRADA - HR-
VAŠKA, ne odgovarja, vstop: 21. 6. 1991.

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

Sr-14192
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00227 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04370/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: GENEZA trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Glavni trg 4, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.100,00 Sit
Ustanovitelji: KNEZ LIDIJA, Loka 5 pri Fra-

mu, 2313 FRAM, vložek: 4.050,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 1. 10. 1991; AJD ALEŠ,
Štuhčeva 9, 2310 SLOVENSKA BISTRICA,
vložek: 4.050,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 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-14193
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00228 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04398/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: NAREK podjetje za oblikovanje
in izdelovanje reklamnih napisov d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta Proletarskih brigad 63,
2000 MARIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VRTOVEC ANDREJA, Ce-

sta Proleterskih brigad 63, 2000 MARIBOR,

vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 6. 1991.

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

Sr-14194
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00229 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04407/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BASMIKA trgovsko in predelo-
valno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: V zavoju 32, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 9.000,00 Sit
Ustanovitelji: BABIČ STEVO, V zavoju 32,

2000 MARIBOR, vložek: 3.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 5. 11. 1991; BABIČ KATI-
CA, V zavoju 32, 2000 MARIBOR, vložek:
3.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 11.
1991; BABIČ MIRJANA, V zavoju 32, 2000
MARIBOR, vložek: 3.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 5. 11. 1991.

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

Sr-14195
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00230 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04421/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ECCOS-ELECTRONIC COMPU-
TER COCTROL SYSTEMS d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica Roberta Kukovca 2, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: OSTOIĆ VELIMIR, V. Nazo-

ra 5, VARAŽDIN R HRVAŠKA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 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-14196
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00231 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04434/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MITTEX proizvodnja in trgovina
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trg revolucije 4/1, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: GS TRADE d.o.o., Parmova

41, 1000 LJUBLJANA, vložek: 70.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 10. 1991; STE-
KLASA BOGDAN, Parmova 15, 1240 KAM-
NIK, vložek: 30.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 17. 10. 1991.

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

Sr-14197
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00232 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04443/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5535883
Firma: AKTIVA IMPEX trgovsko in pro-

izvodno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Borova vas 1, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: EBERLINC RUDOLF, Boro-

va vas 1, 2000 MARIBOR, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 2. 1991; AKTIVA
HOLDING d.d., Cankarjeva 1, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 1. 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-14198
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00233 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04445/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:
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Matična številka: 5550220
Firma: RIVER COMMERCE trgovsko in

storitveno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Cankarjeva ulica 3, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PISNIK DRAGO, Miklošiče-

va 2, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 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-14199
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00234 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04447/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: LEHO proizvodno, storitveno in
trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica heroja Lacka 54, 2230
LENART V SLOVENSKIH GORICAH

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HORVAT SAŠA, Ulica hero-

ja Lacka 54, 2230 LENART V SLOVENSKIH
GORICAH, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 21. 6. 1991; LEOPOLD JANEZ,
Ihova 67, 2234 BENEDIKT, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 6.
1991.

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

Sr-14200
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00235 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04460/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TALBO proizvodno-storitveno in
trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Potrčeva ulica 8, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LJUBEC BRANKO, Potrče-

va ulica 8, 2000 MARIBOR, 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-14201
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00236 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04463/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: CMS računalniški inženiring
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Košaški dol 94, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: AČKO PETER, Košaški dol

94, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 12. 11. 1990.

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

Sr-14202
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00237 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04466/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MURATTI-BENZ podjetje za ex-
port-import, proizvodnjo, promet, trgovi-
no, storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica kraljeviča Marka 19,
2000 MARIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HAXHIMURATI ZIJAJDIN,

Bruna Gobca 3, 2000 MARIBOR, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 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-14203
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00238 z dne 7. 1.

2000 pod št. vložka 1/04472/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TIN trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Limbuška cesta 70, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BERENDIJAŠ MARTIN, Li-

mbuška cesta 70, 2000 MARIBOR, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 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-14204
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00239 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04475/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: HOOLA-HOOP trgovsko podjet-
je d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prešernova 3, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MILETA TATJANA, Kneza

Koclja 2, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 10. 1991.

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

Sr-14205
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00240 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04478/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DALI Trgovsko, gostinsko in sto-
ritveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ob železnici 4, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PUNGRAČIČ DARKO, Ob

železnici 4, 2000 MARIBOR, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 11.
1991; PUNGRAČIČ LIDIJA, Ob železnici 4,
2000 MARIBOR, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 8. 11. 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-14206
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00241 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04490/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KORTRADE uvozno-izvozno, tr-
govsko, turistično-gostinsko ter proizvo-
dno-storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Borštnikova 37, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KORENJAK DRAGICA, Bo-

rštnikova 37, 2000 MARIBOR, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 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-14207
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00242 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04494/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: STUMAX podjetje za proizvod-
njo in trgovino, export-import d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ertlova 11, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTUHEC MAKSIMILJAN, Er-

tlova 11, 2000 MARIBOR, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 10. 1991; ŠTU-
HEC MARIJA, Ertlova 11, 2000 MARIBOR,
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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-14208
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00243 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04511/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5538718
Firma: LESOMONT export-import

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Radvanjska 61, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠPANINGER BOJAN, Rad-

vanjska 61, 2000 MARIBOR, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 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-14209
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00244 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04524/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5538181
Firma: PROTEHNA proizvodno, trgov-

sko in storitveno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Koroška cesta 118, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 71.380,00 Sit
Ustanovitelji: POSTRAŠIJA BOJAN, Ulica

Planinčevih 30, 2204 MIKLAVŽ NA DRAV-
SKEM POLJU, vložek: 71.380,00 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-14210
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00245 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04534/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TE-MI podjetje za turizem, trgo-
vino, gostinstvo in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Knifičeva 21, 2342 RUŠE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit

Ustanovitelji: TERPIN ZDRAVKO, Knifiče-
va 21, 2342 RUŠE, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 5. 12. 1990; MIHO-
VEC BOŽO, Na Boč 13, 2319 POLJČANE,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
5. 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-14211
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00246 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04540/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5547539
Firma: VEJAM podjetje za proizvodnjo,

trgovino in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Prušnikova 52, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZELENIK JELKA, Prušniko-

va 52, 2000 MARIBOR, 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-14212
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00247 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04546/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: GT podjetje za proizvodnjo, sto-
ritve, trgovino in inženiring d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica Staneta Severja 15,
2000 MARIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GERM ANTON, Ulica Sta-

neta Severja 15, 2000 MARIBOR, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 11.
1991.

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

Sr-14213
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00248 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04548/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: REOX podjetje za trgovino, sto-
ritve in proizvodnjo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vrazova 43, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAFOLT NEVENKA, Vrazo-

va 43, 2000 MARIBOR, 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-14214
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00249 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04557/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SUMO-Z trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Krekova 18, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZORKO JOŽE, Trg revoluci-

je 7, 2000 MARIBOR, 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-14215
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00250 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04559/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: COMPUTER-COMMERCE pod-
jetje za izdelavo softwarea, računalniške
opreme, obdelavo podatkov in servis
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trg svobode 28, 2310 SLO-
VENSKA BISTRICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČEK ANTON, Starše

68, 2205 STARŠE, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 26. 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-14216
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00251 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04571/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: F.E.L.M. gradbeno, montažno
in trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ukrajinska 25, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 40.000,00 Sit
Ustanovitelji: EKART LEA, Knafelčeva 8,

2000 MARIBOR, vložek: 10.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 10. 7. 1991; MEHRINGER
FRANZ, Loschental Nr. 11, St. Paul, WOLF-
SBERG AVSTRIJA, vložek: 10.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 10. 7. 1991; LUSCH-
NIG VALENTIN, St. Jakob 38, HAIMBURG
9111 AVSTRIJA, vložek: 10.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 10. 7. 1991; FERRARI
HELMUT FRANZ, Feuersbrunn 164, Grafe-
nwortk, TULLN N.U. AVSTRIJA, vložek:
10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 7.
1991.

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

Sr-14217
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00252 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04595/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5547156
Firma: MABO podjetje za notranjo tr-

govino, export-import, transport, marke-
ting in turizem d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica kraljeviča Marka 5, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEČAR BORUT, Livadna

15, 2000 MARIBOR, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 12. 1991; ERJAVC
MATEJA, Trg Borisa Kidriča 8, 2000 MARI-

BOR, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 20. 12. 1991.

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

Sr-14218
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00253 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04604/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PRO-DWA projektiranje in trgo-
vina d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Na produ 18, 2351 KAMNICA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SUPIČ DAMIR, Na produ

18, 2351 KAMNICA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 16. 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-14219
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00254 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04610/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5547580
Firma: AEROCOMMERCE BS podjetje

za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pesnica pri Mariboru, 2211 PE-

SNICA PRI MARIBORU
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FERLIČ BRANKO, Zgornji

Duplek 91, 2241 SPODNJI DUPLEK, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 11. 1991; AB HANDELSHGELSCHAFT
M.B.H., 9601 Poeckau bei Arnoldstein, NE-
MČIJA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 25. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-14220
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00255 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04612/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: LILY trgovsko in storitveno pod-
jetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 8. februarja 67, 2204 MIKLA-
VŽ NA DRAVSKEM POLJU

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PURNAT LIDIJA, 8.februar-

ja 67, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM PO-
LJU, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 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-14221
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00256 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04626/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: NEPTUN podjetje za prodajo rib
in marikulturnih proizvodov d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Fram 22, 2313 FRAM
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BODLAJ BOJAN, Menardo-

va 26, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 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-14222
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00257 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04631/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BLUE LINE proizvodnja, inženi-
ring, trgovina d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prepuž 23, 2316 ZGORNJA
LOŽNICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JUG SIMON, Prepuž 23,

2316 ZGORNJA LOŽNICA, vložek:

4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 10.
1991; JUG ERNA, Groharjevo naselje 8,
4220 ŠKOFJA LOKA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 11. 10. 1991.

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

Sr-14223
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00258 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04632/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: LINK proizvodnja, trgovina in
storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ptujska cesta 29, 2230 LENA-
RT V SLOVENSKIH GORICAH

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GERGIČ BOJAN, Goriška

23/c, 1000 MARIBOR, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 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-14224
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00259 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04635/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5925819
Firma: SIPA S.I.J. računovodski servis

in druge storitve, trgovina, uvoz in izvoz
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Novorogoška 25, 2204 MIKLA-
VŽ NA DRAVSKEM POLJU

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZADRAVEC IVANA, Novoro-

goška 25, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM
POLJU, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 19. 11. 1991; ZADRAVEC JANEZ,
Novorogoška 25, 2204 MIKLAVŽ NA DRAV-
SKEM POLJU, vložek: 4.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 19. 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-14225
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00260 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04640/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MATIĆ trgovina in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dalmatinska 34, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MATIĆ MIRJANA, Dalmatin-

ska 34, 2000 MARIBOR, 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-14226
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00261 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04649/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ICIA proizvodno, trgovsko in sto-
ritveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šempeterska 12, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: CAJNKO IVAN, Ljubljanska

27/a, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 10. 1991.

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

Sr-14227
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00262 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04656/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: METIDA export-import, trgovina,
reklama in ekonomska propaganda d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo
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Sedež: Moša Pijade 12, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: POTOČNIK MIRAN, Moša

Pijade 12, 2000 MARIBOR, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 10.
1991.

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

Sr-14228
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00263 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04660/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MOŽIR proizvodno, montažno,
trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lormanje 27, 2230 LENART V
SLOVENSKIH GORICAH

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MOŽIR VINKO, Lormanje

27, 2230 LENART V SLOVENSKIH GORI-
CAH, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 30. 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-14229
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00264 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04663/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PROFIT CENTER trgovsko pod-
jetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Titova cesta 99, 2310 SLO-
VENSKA BISTRICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLAVČAK FRANC, Titova

cesta 99, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vlo-
žek: 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-14230
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00265 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04667/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MIL VA proizvodno, storitveno
in trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dragonjeva ulica 2, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAVLINIČ MILKO, Teslova

4, 2000 MARIBOR, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 12. 8. 1991; PUPIS
VASJA, Ljubljanska 35/a, 2000 MARIBOR,
vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
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-14231
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00266 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04669/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BOMAD-TRADE trgovsko, pos-
redniško in storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica Zofke Kukovič 32, 2204
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOREN BOJAN, Zidanško-

va 6, 2331 PRAGERSKO, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 11.
1991; IMENŠEK MATEJ, Ulica Zofke Ku-
kovič 32, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM
POLJU, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 26. 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-14232
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00267 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/04677/00 vpisalo v

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

Matična številka: 5560969
Firma: LOBNIK export-import, podjetje

za trgovino, gostinstvo, turizem in storit-
ve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Aškerčeva 13, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 18.440,00 Sit
Ustanovitelji: LOBNIK DEJAN, Aškerčeva

13, 2000 MARIBOR, vložek: 18.440,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 25. 11. 1991.

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

Sr-14233
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00268 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04680/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ALBTREG trgovsko in gradbe-
no podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Spodnja vaška pot 24, 2000
MARIBOR-RAZVANJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FIDANI SABIT, Spodnja va-

ška pot 24, 2000 MARIBOR-RAZVANJE, vlo-
žek: 8.000,00 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-14234
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00269 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04681/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DISCOTRADE zunanja trgovina
in zastopanje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Beraničeva 4, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PUKŠIČ ZDENKA, Berani-

čeva 4, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 11. 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-14235
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00270 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04684/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: IT FONY podjetje za finančno
svetovanje in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska 3-5, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TOMAŠIČ IGOR, Dogoška

cesta 26, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00
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-14236
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00271 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/03152/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TPP ŠTRUC trgovsko in proiz-
vodno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Mariborska cesta 41, 2352 SE-
LNICA OB DRAVI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTRUC SONJA, Mariborska

cesta 41, 2352 SELNICA OB DRAVI, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 10. 1990; ŠTRUC ANTON, Mariborska
cesta 41, 2352 SELNICA OB DRAVI, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 10. 1990.

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

Sr-14237
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00272 z dne 7. 1.

2000 pod št. vložka 1/03153/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: S-MLAKAR podjetje za trgovi-
no, export-import in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kajuhova 17, 2319 POLJČA-
NE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MLAKAR STANKO, Kajuho-

va 17, 2319 POLJČANE, 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-14238
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00273 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/03155/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ME & HIM podjetje za trgovino
in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Železnikova ulica 35, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HERGA PRIMOŽ, Železni-

kova 35, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 10. 1990;
DROBEŽ JOLANDA, Prekmurska 42, 2000
MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 17. 10. 1990.

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

Sr-14239
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00274 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/03173/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TRGOCENTER promet blaga na
veliko in malo ter izvoz in uvoz d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Primorska ulica 5, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 21.000,00 Sit
Ustanovitelji: MILIC SORŠAK MILENA,

Cesta zmage 92, 2000 MARIBOR, vložek:

7.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 12.
1989; PUKLAVEC BOJAN, Borova vas 16,
2000 MARIBOR, vložek: 7.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 28. 12. 1989; MILIC MAR-
TIN, Cesta zmage 92, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 7.000,00 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-14240
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00275 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/03176/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MYING podjetje za gradbeništ-
vo in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Goriška 1/a, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JERKIČ ALEKSANDRA, Go-

riška 1/a, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 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-14241
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00276 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/03178/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TOMASINO proizvodnja, storit-
ve in posredovanje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zgornja Bistrica 36, 2310 SLO-
VENSKA BISTRICA

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

Zgornja Bistrica 36, 2310 SLOVENSKA BI-
STRICA, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 12. 11. 1990.

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

Sr-14242
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00277 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/03179/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DANDOU podjetje za čiščenje
in vzdrževanje prostorov in trgovina d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gospejna ulica 10, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČENDOV DANILO, Rakovec

Tomaševečki 25, KLANJEC, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 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-14243
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00278 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/03184/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: GIGANT podjetje za trgovino in
storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ob Lazniškem potoku 70,
2341 LIMBUŠ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MALEK ZLATKO, Ulica Jo-

žeta Mlakarja 18, 2341 PEKRE-LIMBUŠ,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
3. 3. 1993; KRIVEC ORCI, Ob Lazniškem
potoku 70, 2341 PEKRE-LIMBUŠ, vložek:
1.000,00 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-14244
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00279 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04609/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: AVANS trgovsko in proizvodno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trg Dušana Kvedra 2, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GORENŠEK MARJETA, Trg

Dušana Kvedra 2, 2000 MARIBOR, 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-14245
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00280 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04542/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ŠTAJERGRUNT trgovsko, stori-
tveno in proizvodno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gredlova ulica 5 - Dobrovce,
2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Osnovni kapital: 9.000,00 Sit
Ustanovitelji: RUKAV STANKO, Gredlova

ulica 5, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM PO-
LJU, vložek: 9.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 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-14246
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00281 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04636/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: HORVAT & FERS trgovsko, uvo-
zno-izvozno in storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vrazova ulica 21, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: HORVAT BOGOMIR, Vra-

zova ulica 21, 2000 MARIBOR, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 12.
1991; FERS RUDOLF, Im Kleifeld 17, LE-
HRTE AHLTEN 3160, vložek: 3.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 2. 12. 1991; FERS AN-
DREAS GUNTHER, Im Kleifeld 17, LEHRTE

AHLTEN 3160, vložek: 3.000,00 Sit, ne od-
govarja, 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-14247
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00282 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04654/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5557593
Firma: NIGHT & DAY proizvodno, trgo-

vsko in storitveno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ilije Gregoriča 4 - Rogoza,

2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLEČKO SUZANA, Ilije Gre-

goriča 4, Rogoza, 2204 MIKLAVŽ, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12.
1991; PLEČKO MARTIN, Ilije Gregoriča 4,
Rogoza, 2204 MIKLAVŽ, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1991.

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

Sr-14248
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00283 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04666/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ASTERIX trgovsko podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Einspielerjeva 34, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠAUPERL MIROSLAV, Ein-

spielerjeva 34, 2000 MARIBOR, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 10.
1991; PODGORŠEK MILAN, Levstikova 15,
2000 MARIBOR, vložek: 4.000,00 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-
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čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-14249
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00284 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04302/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5518300
Firma: KO-BRA gradbeno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pokopališka 8, 2312 OREHO-

VA VAS
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČEVIČ RANKO, Po-

kopališka 8, 2312 OREHOVA VAS, 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-14250
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00285 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04317/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BETA PLUS podjetje za poslov-
no, davčno in računalniško svetovanje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zgornja Selnica 30/d, 2352
SELNICA OB DRAVI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RIBIČ MARIJA, Dupleški

vrh 50, 2241 SPODNJI DUPLEK, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 9.
1991; REBERNAK MARJAN, Zgornja Se-
lnica 30, 2352 SELNICA OB DRAVI, vlo-
žek: 4.000,00 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-14251
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00286 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04334/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz

sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KULI proizvodnja, trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vidičeva 18, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KULOVEC GORAZD, Vidi-

čeva ulica 18, 2000 MARIBOR, vložek:
3.920,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 9.
1991; TERMIN d.o.o., Strossmayerjeva uli-
ca 26, 2000 MARIBOR, vložek: 4.080,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 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-14252
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00287 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04422/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: M. NOVAK storitveno podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gašperičeva 8, 2204 MIKLA-
VŽ NA DRAVSKEM POLJU

Osnovni kapital: 11.704,00 Sit
Ustanovitelji: NOVAK MARIJAN, Gašperi-

čeva 8, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM PO-
LJU, vložek: 11.704,00 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-14253
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00288 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04438/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: GADI proizvodno, storitveno, tr-
govinsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Na vrh 3, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOHIN FRANCK, Na vrh 3,

2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 5. 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-14254
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00289 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04469/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DEFOL izdelava dekorativnih iz-
delkov, inženiring, računalništvo in trže-
nje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zgornji Žerjavci 34, 2230 LE-
NART V SLOVENSKIH GORICAH

Osnovni kapital: 9.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUSTER DRAGO, Zgornji

Žerjavci 34, 2230 LENART V SLOVENSKIH
GORICAH, vložek: 3.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 19. 11. 1991; OGRIS MIRKO,
Regentova 10, 2000 MARIBOR, vložek:
3.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 11.
1991; KRMPOTIČ IVAN, H. Šlandra 13,
2000 MARIBOR, vložek: 3.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 19. 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-14255
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00290 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/04485/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MEGALIT storitveno, proizvod-
no in trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dvorjane 14/d, 2241 SPOD-
NJI DUPLEK

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MURKO BRANKO, Dvorja-

ne 14/d, 2241 SPODNJI DUPLEK, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 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.
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Sr-14256
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00291 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/03188/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BORKO elektroinstalacije in va-
rstvo pri delu d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kovača vas 15, 2310 SLOVEN-
SKA BISTRICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BORKO MILAN, Kovača vas

15, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-14257
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00292 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/03190/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5532680
Firma: DEMA trgovska in turistična

agencija d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kidričev trg 1, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MLAKER MARJAN, Janka

Serneca 56, 2311 HOČE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 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-14258
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00293 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/03195/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DIMNIKAR storitveno podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kovaška cesta 13, 2344 LOV-
RENC NA POHORJU

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit

Ustanovitelji: JEGER DAMIJAN, Kovaška
cesta 13, 2344 LOVRENC NA POHORJU,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 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-14259
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00294 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/03196/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PRO IMO podjetje za posredo-
vanje v prometu nepremičnin d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tomšičeva 12/a, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠENICA JANEZ, Tomšičeva

12/a, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 11. 1990.

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

Sr-14260
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00295 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/03199/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: FOLI podjetje za posredovanje
blaga in storitev na veliko in malo doma
in v tujini d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica Markljevih 13, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TOPLAK SREČKO, Hrastje

21, 2341 PEKRE-LIMBUŠ, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 11.
1990; KOKOL ERNA, Ulica Markljevih 13,
2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 24. 3. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-

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

Sr-14261
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00296 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/03207/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: CEVOPROM montažno, proizvo-
dno in trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Špelina 22, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CEVOVOD P.O, Špelina 22,

2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 23. 11. 1990.

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

Sr-14262
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00297 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/03211/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KEN uvozno-izvozno, trgovsko,
turistično ter proizvodno-storitveno pod-
jetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zlatoličje 30, 2205 STARŠE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: EKART ZLATKO, Ulica Fra-

na Kovačiča 3, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 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-14263
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00298 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/03212/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: AGRO MARTI trgovsko, proizvo-
dno in storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Bohova 29, 2311 HOČE
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Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLINC MARTINA, Bohova

29, 2311 HOČE, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 5. 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-14264
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00299 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/03217/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MAK trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Beograjska 8, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAK DRAGO, Beograjska

8, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 25. 5. 1990.

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

Sr-14265
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00300 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/03223/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5432413
Firma: ESPADA podjetje za proizvod-

njo, trgovanje, inženiring, zastopanje,
uvoz in izvoz d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pod gradiščem 4, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SEVČNIKAR ŠPELA, Pod

gradiščem 4, 2000 MARIBOR, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 12.
1990; SJEKLOČA RAJKO, Stolac n.h., LU-
ŽINE, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 3. 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-14266
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00301 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/03229/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MP-DESIGN proizvodno-storit-
veno, trgovsko, uvozno-izvozno podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ob gasilskem domu 1, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POLANC MITJA, Ob gasil-

skem domu 1, 2000 MARIBOR, 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-14267
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00302 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/03230/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5438934
Firma: OSTROG export-import, trgovi-

na in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Arnolda Tovornika 6, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIRKOVIČ MLADEN, Arnol-

da Tovornika 6, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 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-14268
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00303 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/03239/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: WAGRAM trgovsko, storitveno,
transportno in gostinsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Slovenska ulica 21, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SCHMIDT MITJA, Smetano-

va ulica 34, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 1.
1994.

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

Sr-14269
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00304 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/03240/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

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

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Sončna ulica 38, 2342 RUŠE,
BISTRICA OB DRAVI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROŠKAR MARJANA, Bistri-

ca pri Rušah 17/c, 2342 RUŠE, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 11.
1990; ROŠKAR SREČKO, Bistrica pri Ru-
šah 17/c, 2342 RUŠE, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 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-14270
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00305 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/03241/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5440319
Firma: IRVAS podjetje za inženiring ra-

čunalniških, video in avdio sistemov in
zunanjetrgovinski promet d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prešernova 1, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUZMANIČ JOŠKO, Via St-

ringer 1, ITALIJA, vložek: 150,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 5. 9. 1990; NOŽICA BOJAN,
Vodnjanska 7, PULA, HRVAŠKA, vložek:
150,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 9. 1990;
BORČIČ IGOR, Ulica Veljka Vlahoviča 61,
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2000 MARIBOR, vložek: 1.620,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 5. 9. 1990; TUMPEJ AN-
DREJ, Štrekljeva ulica 60, 2000 MARIBOR,
vložek: 540,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
1. 7. 1991; JANKOVIČ BORISLAV, Ulica Št-
ravhovih 39, 2000 MARIBOR, vložek:
540,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 7. 1991.

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

Sr-14271
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00306 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/03249/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: FEGRAD gradbeno podjetje, in-
ženiring in svetovanje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Medvedova 5, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FERLIC IVAN, Medvedova

5, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 31. 5. 1990.

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

Sr-14272
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00307 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/03258/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5440238
Firma: AVTOHIŠA MARS storitveno in

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

govornostjo
Sedež: Ob ribniku 13, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: KOLMANIČ JOŽE, Ruitstra-

sse 14, FREIBERG AM NECKAR, vložek:
2.100,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 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-14273
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00308 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/03266/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MARK NOW COMPANY podjet-
je za proizvodnjo, inženiring, trgovino, po-
sredovanje, uvoz in izvoz, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Knafelčeva 30/p, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: USORAC NOVAK, Knafelče-

va 30/p, 2000 MARIBOR, 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-14274
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00309 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/03274/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: NA-PRO podjetje za proizvod-
njo, trgovino, uvoz in izvoz ter storitve
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Jurčičeva 2, 2314 ZGORNJA
POLSKAVA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRGLEC JOŽEF, Titova 23,

2310 SLOVENSKA BISTRICA, 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-14275
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00310 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/03275/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5447739
Firma: HOBBY ELECTRONIC-TETT

podjetje za trgovino in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Poljska ulica 6, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 4.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZORENČ EMIL, Šolska uli-

ca 10, 2000 MARIBOR, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 10. 1990.

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

Sr-14276
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00311 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/03276/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KISILAK podjetje za izdelavo us-
njenih in tekstilnih izdelkov ter trgovino
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cankarjeva 35, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KISILAK SABINA, Cankarje-

va 35, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 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-14278
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00312 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/03277/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5443784
Firma: NIKMAN trgovsko in storitveno

podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Finžgarjeva 1, 2310 SLOVEN-

SKA BISTRICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VEŠNIK MARJAN, Vinarje 5,

2316 ZGORNJA LOŽNICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 11.
1990; FURMAN MARJAN, Finžgarjeva 1,
2310 SLOVENSKA BISTRICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 11.
1990.

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

Sr-14280
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00313 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/03286/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5444055
Firma: STOLICA podjetje za špedicijo

in trgovino d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dogoška cesta 111, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STOLICA SAVO, Dogoška

91, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1990; STOLI-
CA DJURO, Dogoška 111, 2000 MARIBOR,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 12. 1990.

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

Sr-14282
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00314 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/03288/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ALUFIN-IMPOL podjetje za pro-
izvodnjo izdelkov iz aluminijske in plasti-
čne folije d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska 38, 2310 SLOVEN-
SKA BISTRICA

Osnovni kapital: 420.000,00 Sit
Ustanovitelji: IMPOL industrija metalnih

polizdelkov p.o., Partizanska 38, 2310 SLO-
VENSKA BISTRICA, vložek: 210.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 2. 8. 1990; ALUFIN
S.R.L.-V.A.RIGHI, Bologna 19-40126-italija,
ITALIJA, vložek: 210.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 2. 8. 1990.

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

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

Sr-14283
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00315 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/03290/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BRAIN trgovsko-storitveno pod-
jetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dobravska 16, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 4.000,00 Sit
Ustanovitelji: MULEJ-BRATEC MATJAŽ,

Dobravska 16, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 7.
1991; HRAŠOVEC BRANKO, Ulica Štravho-
vih 39, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 5. 1992.

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

Sr-14284
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00316 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/03291/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MARKTCOMMERCE trgovina,
export-import d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Spodnji Jakobski dol 11/a,
2222 JAKOBSKI DOL

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠAMEC DUŠAN, Spodnji Ja-

kobski dol 11, 2222 JAKOBSKI DOL, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 12. 1990; JAGARINEC FRANJO, Šer-
cerjevih brigad 24, 2000 MARIBOR, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 12.
1990.

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

Sr-14285
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00317 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/03292/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BANI podjetje za opravljanje izo-
braževalnih in organizacijskih storitev,
posredovanje kulturnih vrednot in turi-
zem d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica Jelenčevih 50, 2341 PE-
KRE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TOMIČ ANRI, Einspielerje-

va 26, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 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-14287
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00318 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/03293/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PINTAR podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trubarjeva 25, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PINTAR STANE, Trubarjeva

25, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 21. 12. 1990.

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

Sr-14288
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00319 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/03302/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KOPI podjetje za kopiranje in
pisarniške storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska 3-5, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DRČAR BORISLAV, Prap-

rotnikova 2, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 12.
1990.

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



Stran 2506 / Št. 27 / 28. 3. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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

Sr-14289
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00320 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/03305/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5464137
Firma: MERKSŠPED trgovsko, proizvo-

dno in storitveno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Zgornji Duplek 122, 2241

SPODNJI DUPLEK
Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠIPEK BOJANA, Zgornji Du-

plek 122, 2241 SPODNJI DUPLEK, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 11.
1990; ŠIPEK RUDOLF, Zgornji Duplek 122,
2241 SPODNJI DUPLEK, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 11. 1990; PUR-
KHARD DUŠAN, Ulica Franca Pinterja 5,
2352 SELNICA OB DRAVI, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 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-14290
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00321 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/03308/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PIVOVAR trgovsko in posredni-
ško podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vizoviškova 12, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRAČKO DUŠAN, Kamni-

ška 30, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 11. 1990; BRE-
GAR PAVLA, Koseskega 12, 2000 MARI-
BOR, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 21. 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-14291
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00322 z dne 7. 1.
2000 pod št. vložka 1/03310/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BUPI podjetje za trgovino in pro-
izvodnjo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pohorskega bataljona 14,
2000 MARIBOR

Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: PINTARIČ KAROL, Goriška

17/b, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 10. 1990; BU-
DIMLIĆ KEMAL, Popovičeva 11, 2000 MA-
RIBOR, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 5. 10. 1990; MIRONOV ALEK-
SANDER, Shakespearova 12, 2000 MARI-
BOR, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 14. 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-14293
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00323 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/03316/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5450721
Firma: BARRACUDA podjetje za trgo-

vino, storitve, svetovanje in projektira-
nje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lackova 148, 2341 PEKRE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RIEDL ILKA, Lackova 148,

2341 PEKRE, vložek: 1.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 31. 10. 1990; BABIČ
BRANKA, Gregorčičeva 35, 2000 MARI-
BOR, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 15. 7. 1991.

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

Sr-14294
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00324 z dne 7. 1.

2000 pod št. vložka 1/03343/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BOSSCO trgovina in transport
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gosposka ulica 11, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 15.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČREŠNIK BORIS, Gospo-

ska 11, 2000 MARIBOR, vložek: 5.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 12. 1990; LAM-
PELJ BORIS, Cankarjeva ulica 22, 2000 MA-
RIBOR, vložek: 5.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 3. 12. 1990; DVORŠAK JAKOB, Br-
varska 4, 2000 MARIBOR, vložek: 5.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 4. 1991.

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

Sr-14295
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00326 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/04711/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: V & T storitveno trgovsko podje-
tje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica Ruške čete 3, 2342 RUŠE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VEIT SREČKO, Cesta Zma-

ge 92, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 12. 1991.

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

Sr-14296
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00327 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/04714/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SLOVARČEK podjetje za preva-
janje in poučevanje tujih jezikov d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trčova 216, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
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Ustanovitelji: RUDL MATEVŽ, Ljubljanska
76, 1230 DOMŽALE, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 22. 11. 1991.

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

Sr-14297
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00328 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/04729/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: YAMAHA CENTER podjetje za
trgovino, kooperacijo in proizvodnjo
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Koroška cesta 64, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: POLNER NIKO, Smetanova

34, 2000 MARIBOR, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 4. 2. 1992; LEKS BO-
RIS, Dvoržakova 10/a, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 4.000,00 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-14298
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00329 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/04749/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: JENUŠ gostinsko, trgovsko in
storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zupančeva 18, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 89.985,00 Sit
Ustanovitelji: JENUŠ BRANKO, Zupanče-

va 18, 2000 MARIBOR, vložek: 89.985,00
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-14300
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00330 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/04752/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SLEDIM SERVIS storitveno pod-
jetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Rošpoh 108, 2351 KAMNICA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SLANA JOŽE, Rošpoh 108,

2351 KAMNICA, 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-14301
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00331 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/04757/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TAPIS EXPORT-IMPORT trgovsko,
proizvodno in posredniško podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zgornji Duplek 82/d, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FRAS JOŽE, Zgornji Duplek

82/d, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1991.

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

Sr-14303
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00332 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/04759/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MASTL storitveno in trgovsko
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Miklavška cesta 83, 2311
HOČE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit

Ustanovitelji: LUBEJ STANISLAV, Miklav-
ška cesta 83, 2311 HOČE, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 10.
1991; LUBEJ MARIJANA, Miklavška cesta
83, 2311 HOČE, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 22. 10. 1991.

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

Sr-14306
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00333 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/04761/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DASH trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Crnekova 4/a, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: WOCHL ROBERT, Crneko-

va 4/a, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 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-14309
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00334 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/04780/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: COMPENSATIO trgovsko in sto-
ritveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kamniška ulica 52, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: URAN MARJAN, Kamniška

ulica 52, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 1. 1992.

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



Stran 2508 / Št. 27 / 28. 3. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Sr-14311
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00335 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/04799/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DOMINVAR storitveno podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zgornji Duplek 167, 2241
SPODNJI DUPLEK

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOMINKO EMIL, Zgornji

Duplek 167, 2241 SPODNJI DUPLEK, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 1.
1992.

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

Sr-14313
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00336 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/04806/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SENFORCE trgovsko, storitve-
no in proizvodno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Poljska cesta 8, 2311 HOČE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SENČAR SAMO, Poljska ce-

sta 8, 2311 HOČE, 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-14316
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00337 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/04808/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: AVTOČEK proizvodno, trgovsko
in storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Koroška cesta 69, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEŠAK DUŠANKA, Koroška

cesta 69, 2000 MARIBOR, vložek:

4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 1.
1992; URGL BOJAN, Koroška cesta 69,
2000 MARIBOR, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 27. 1. 1992.

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

Sr-14319
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00338 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/04815/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KVAS TRANS podjetje za storit-
ve in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Potrčeva 22, 2310 SLOVEN-
SKA BISTRICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KVAS JANKO, Potrčeva 22,

2310 SLOVENSKA BISTRICA, 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-14323
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00339 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/04818/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5683190
Firma: THONSON podjetje za trgovi-

no, proizvodnjo in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Fram 214, 2313 FRAM
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JUS ANTON, Fram 214,

2313 FRAM, vložek: 8.000,00 Sit, ne od-
govarja, 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-14327
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00340 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/04821/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MM 4 export-import, podjetje
za trgovino, proizvodnjo in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska cesta 46, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 590.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARKOV IVAN, Ul.Hrvatske

bratske zajed.54b, VELIKA GORICA HRVA-
ŠKA, vložek: 590.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 25. 11. 1991.

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

Sr-14331
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00341 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/04848/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MARIS-I.C.E. mednarodni con-
sulting in inženiring d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Maistrova ulica 17/I, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 9.000,00 Sit
Ustanovitelji: SAMMET LOTHAR WILLY,

Pension Tašner, 2000 MARIBOR, vložek:
3.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 11.
1991; MARIS zunanjetrgovinsko podjetje,
Vita Kraigherja 8, 2000 MARIBOR, vložek:
3.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 11.
1991; KAVKLER JOŽE, Vita Kraigherja 8,
2000 MARIBOR, vložek: 3.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 25. 11. 1991.

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

Sr-14335
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00342 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/04856/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KIMEX trgovina, storitve, inže-
niring d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Bistrica pri Limbušu 8, 2341
LIMBUŠ

Osnovni kapital: 9.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRODNJAK DRAGO, Ka-

menškova 48, 2000 MARIBOR, vložek:
3.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 12.
1991; RAMŠAK RADO, Leše 45, 2391
PREVALJE, vložek: 3.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 11. 12. 1991; POŠ VLASTO,
Šarhova 53, 2000 MARIBOR, vložek:
3.000,00 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-14339
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00343 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/04858/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PUL-TRADE proizvodnja in trgo-
vina d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Irgoličeva ulica 20/b, 2311
HOČE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: UL LEOPOLD, Irgoličeva uli-

ca 20/b, 2311 HOČE, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 12. 1991; PUČ-
KO MILAN, Machova ulica 5, 2000 MARI-
BOR, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 3. 12. 1991.

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

Sr-14343
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00344 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/04871/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: GABROVEC TRANSPORT špe-
ditersko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zvezna 75, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GABROVEC MIRAN, Zvez-

na 75, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 12. 1991.

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

Sr-14347
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00345 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/04876/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: VI & JU trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trg revolucije 7, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: POMPER VIDKO, Trg revo-

lucije 7, 2000 MARIBOR, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 2. 1992; POM-
PER JURAJ, Ljubljanska 19/a, 2000 MARI-
BOR, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 23. 7. 1992.

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

Sr-14351
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00346 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/04882/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TEHNOTRG trgovina, export-im-
port d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Na gorci 62, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽARKOVIČ DRAGUTIN, Na

gorci 62, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 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-14354
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00347 z dne 10. 1.

2000 pod št. vložka 1/04884/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MAKS posredniški posli in za-
stavljalnica d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trubarjeva ulica 2, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 300.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽELEZNIK MILAN, Borštni-

kova 43, 2000 MARIBOR, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 12.
1991; INTELEKTA d.o.o., Usnjarska 9,
2000 MARIBOR, vložek: 50.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 3. 6. 1992; MARINŠEK
IVAN, Zrinjskega 34, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
3. 6. 1992; REDJKO ŠPELA, Reberškova
13, 2000 MARIBOR, vložek: 50.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 3. 6. 1992; ŠTAMPAR
RUDI, Pri opekarni 24, 2311 HOČE, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 6.
1992; IVANJKO LEA, Lorgerjeva 5, 2000
MARIBOR, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 3. 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-14358
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00348 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/04900/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: REMAL storitveno podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ledina 2/a, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 20.000,00 Sit
Ustanovitelji: CIMERLAJT MIRKO, Ledi-

na 4/a, 2000 MARIBOR, vložek: 20.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 12. 1991.

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

Sr-14362
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00349 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/04902/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:
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Firma: VIPAMM podjetje za svetovalno,
ingeniring in posredovalno dejavnost
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Fram 166, 2313 FRAM
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIDNAR ALOJZ, Fram 166,

2313 FRAM, vložek: 2.666,75 Sit, ne od-
govarja, vstop: 17. 12. 1991; VIDNAR MI-
ROSLAVA, Fram 166, 2313 FRAM, vložek:
2.666,75 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 12.
1991; VIDNAR MATEJA, Fram 166, 2313
FRAM, vložek: 2.666,75 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-14366
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00350 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/04905/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

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

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Fram 59, 2313 FRAM
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRUŠNIK SABINA, Fram

59, 2313 FRAM, 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-14370
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00351 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/04907/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5773482
Firma: TRGOS trgovsko, proizvodno,

storitveno in gostinsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Smetanova ulica 61, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLAJDERIČ VALENTIN, Ma-

riborska 19, 2314 ZGORNJA POLSKAVA,
vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
9. 12. 1991; KLAJDERIČ CVETKA, Maribo-

rska 19, 2314 ZGORNJA POLSKAVA, vlo-
žek: 4.000,00 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-14374
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00352 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/04910/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DENTOCHEM podjetje za oskr-
bo zdravstvenih in drugih organizacij ter
prebivalstva z medicinskimi in drugimi
sredstvi, instrumenti in aparati d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Limbuška 68, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DŽANANOVIČ MEVLUDIN,

Heroja Šlandra 19, 2000 MARIBOR, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 11.
1991; ŠALAMON BENO, Limbuška 68,
2000 MARIBOR, 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
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-14378
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00353 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/04921/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: S.T.A.F. podjetje za trgovino in
storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gregorčičeva 8, 2319 POLJ-
ČANE

Osnovni kapital: 8.480,00 Sit
Ustanovitelji: FLORJANČIČ ARMANDO,

Gregorčičeva 8, 2319 POLJČANE, vložek:
8.480,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 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-14382
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00354 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/04929/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5578175
Firma: SEČIVO storitveno in trgovsko

podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ulica kraljeviča Marka 5, 2000

MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PINTARIČ BOGDAN, Orož-

nova 4, 2000 MARIBOR, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 2. 1992; POŠ-
TRAK BOGOMIR, Radovanova 12, 2000
MARIBOR, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 14. 2. 1992.

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

Sr-14386
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00355 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/04947/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BIOLIT trgovsko, storitveno, ex-
port-import podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Meljska 60, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 13.058,30 Sit
Ustanovitelji: GERT KRENN, Furstenfel-

derstr 9, GLEISDORF, AVSTRIJA, vložek:
5.058,30 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 12.
1991; COF ZVONIMIR, Aljaževa 10, 2000
MARIBOR, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 19. 12. 1991; OBROVNIK JO-
ŠKO, Aljaževa 14, 2000 MARIBOR, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 12.
1991.

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

Sr-14390
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00356 z dne 10. 1.
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2000 pod št. vložka 1/04952/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: AGRUMI podjetje za trgovino in
storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Morje 151, 2313 FRAM
Osnovni kapital: 8.100,00 Sit
Ustanovitelji: ROPERT CVETKO, Partiza-

nska 9, 2230 LENART V SLOVENSKIH GO-
RICAH, vložek: 2.700,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 13. 1. 1992; KUNTU STANKO, Rad-
vanjska 63, 2000 MARIBOR, vložek:
2.700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 1.
1992; BEVC PETER, Morje 151, 2313
FRAM, vložek: 2.700,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 13. 1. 1992.

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

Sr-14394
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00357 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/04955/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KGA podjetje za trgovino in sto-
ritve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Majeričeva 5, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAMPL ANDREJ, Majeri-

čeva 5, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 12. 1991.

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

Sr-14398
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00358 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/04959/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: M.I.B. proizvodno, trgovsko in
storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dogoška cesta 7, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit

Ustanovitelji: MIKOŠ MARKO, Glavni trg
22, 2000 MARIBOR, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 24. 2. 1992; SIVKA
BOŽO, Dvorjane 44, 2241 SPODNJI DUP-
LEK, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 24. 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-14402
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00359 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/04968/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: REGA F trgovsko, storitveno in
proizvodno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Za tremi ribniki 1, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: REGORŠEK VLADIMIR, Slo-

venska 33, 2000 MARIBOR, vložek:
6.400,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 12.
1991; KOLFURST-HYDRAULYK UND INDU-
STRIEBEDARF, Schonaugasse 96, GRAZ
8010, AVSTRIJA, vložek: 1.600,00 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-14406
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00360 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/04977/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5814405
Firma: HORUS podjetje za trgovino,

proizvodnjo in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tržaška cesta 37, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RODEŠ NEVENKA, Gomila

20, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU,
vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
2. 11. 1993.

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

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

Sr-14410
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00361 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/04996/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: F & F FRESH AND FROZEN pro-
izvodnja, storitve in trgovina d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Sokolska 19, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.028,00 Sit
Ustanovitelji: FOGGENBERGER ISOLDE

MARIA, Hofbauerweg 34, UNTERPREMS-
TATTEN AVSTRIJA, vložek: 4.014,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 24. 2. 1992; FOGGEN-
BERGER FERDINAND VINZENZ, Hofbauer-
weg 34, UNTERPREMSTATTEN AVSTRIJA,
vložek: 4.014,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
24. 2. 1992.

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

Sr-14414
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00362 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/04999/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: LUKA’S podjetje za proizvod-
njo, trgovino, servisiranje, posredništvo,
uvoz in izvoz ter gostinstvo in turizem
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta XIV. divizije 19, 2310
SLOVENSKA BISTRICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: REPOLUSK LUDVIK, Cesta

XIV. divizije 19, 2310 SLOVENSKA BISTRI-
CA, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 15. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-14417
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00363 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/05004/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5578825
Firma: SIMKO proizvodnja, storitve in

trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Benedikt 6, 2234 BENEDIKT
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠIJANEC MIRKO, Benedikt

98, 2234 BENEDIKT, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 28. 1. 1992; ŠIJANEC
IRENA, Benedikt 98, 2234 BENEDIKT, 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 regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-14420
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00364 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/05005/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DTS DUBROVNIKŠPED MARI-
BOR podjetje za špedicijo, transport in
trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tržaška cesta 53, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 9.332,00 Sit
Ustanovitelji: DTS-HOLDING p.o., Put Re-

publike 5/a, DUBROVNIK, HRVAŠKA, vlo-
žek: 4.759,30 Sit, ne odgovarja, vstop:
4. 11. 1991; OZVATIČ SLAVKO, Cesta pro-
letarskih brigad 79, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 1.142,20 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 10. 1992; ALEKSIĆ TATJANA, Staneta
Severja 10, 2000 MARIBOR, vložek:
1.142,20 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 10.
1992; ŠKOF MOJCA, Šnuderlova 4, 2000
MARIBOR, vložek: 1.142,20 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 14. 10. 1992; RAMPRE BO-
GOMIR, Pintarjeva 11, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 1.142,20 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-14423
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00365 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/05006/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PARITETA podjetje za finančni
inženiring d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Janka Mlakarja 9, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LOVRENČIČ DANICA, Vo-

sek 43, 2231 PERNICA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 3. 1992.

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

Sr-14426
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00366 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/05020/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: GIŠ podjetje za gradbeni inže-
niring, storitve, trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica Staneta Severja 16,
2000 MARIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTAUS AVGUŠTIN, Vrazova

48, 2000 MARIBOR, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 15. 11. 1991; GOLOB
DUŠANKA, Vrazova 48, 2000 MARIBOR,
vložek: 4.000,00 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-14429
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00367 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/05027/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SHALOM trgovsko, proizvodno
in storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zgornji Jakobski dol 61, 2222
JAKOBSKI DOL

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠNOFL DARJA, Zgornji Ja-

kobski dol 61, 2222 JAKOBSKI DOL, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 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-14432
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00368 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/05035/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5693551
Firma: AMOR storitveno in trgovsko

podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Špindlerjeva 24, 2310 SLO-

VENSKA BISTRICA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROŽENCVET TATJANA,

Špindlerjeva 24, 2310 SLOVENSKA BIST-
RICA, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 16. 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-14435
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00369 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/05036/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MARJAN podjetje za proizvod-
njo in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ptujska cesta 301, 2204 MI-
KLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JORAS MARJAN, Ptujska

cesta 301, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM
POLJU, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 5. 12. 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-
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ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-14438
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00370 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/05037/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MAMON trgovina na veliko in
malo, export-import d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Židovska ulica 8, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAH IZIDOR, Markovičeva

11, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 5. 12. 1991.

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

Sr-14441
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00371 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/05044/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: NOVING novogradnje in inženi-
ring d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gregorčičeva 19, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: STANOVANJSKA ZADRUGA

MARIBOR o.sub.o., Gregorčičeva 19/IV,
2000 MARIBOR, vložek: 100.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 10. 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-14444
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00372 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/05048/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KREVH proizvodno, trgovsko in
storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Židovska 11, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 24.631,00 Sit
Ustanovitelji: KREVH MARTA, Dalmatin-

ska 17, 2000 MARIBOR, vložek: 24.631,00
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-14447
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00373 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/05049/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ZOR-MAN podjetje za poslovne
storitve, trgovino in turizem d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lušečka vas 26, 2319 PO-
LJČANE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZORKO SREČKO, Lušečka

vas 26, 2319 POLJČANE, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 12. 1991;
HORVAT TEREZIJA, Lušečka vas 26, 2319
POLJČANE, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 20. 12. 1991.

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

Sr-14450
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00374 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/05066/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BOŽO podjetje za trgovino in
storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tomšičev drevored 1, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZOREC BOŽO, Vrbanska

90, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 10. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-

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

Sr-14453
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00375 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/05067/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PRUTKY gradbeno, trgovsko in
storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ledina 6/b, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.225,00 Sit
Ustanovitelji: PRUTKY ZLATKO, Ledina

6/b, 2000 MARIBOR, vložek: 8.225,00 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-14456
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00376 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/05070/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SIG proizvodno, trgovsko in sto-
ritveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vrazova 6, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GAJŠEK IVAN, Na gorci 28,

2000 MARIBOR, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 1. 1992; GAJŠEK
ZDENKA, Na gorci 28, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 4.000,00 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-14459
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00377 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/05080/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MAREDA proizvodno, storitve-
no in trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo



Stran 2514 / Št. 27 / 28. 3. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Sedež: Jocova 31, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 9.000,00 Sit
Ustanovitelji: TKALEC NATAŠA, Majcige-

rjeva 5, 2000 MARIBOR, vložek: 9.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 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-14462
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00378 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/05082/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: AUSTRO TRADING trgovsko
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pesnica pri Mariboru 48, 2211
PESNICA PRI MARIBORU

Osnovni kapital: 240.000,00 Sit
Ustanovitelji: MATJAŠIČ DRAGICA, Pes-

nica 48, 2211 PESNICA PRI MARIBORU,
vložek: 132.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 16. 1. 1992; DOMES LOTHER, Indust-
riestrasse 13/b, A-2345 BRUNN A. GEBIR-
GE, vložek: 108.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 16. 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-14465
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00379 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/05083/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: HORI podjetje za trgovino, pro-
izvodnjo in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vrbanska 30, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HORVAT IVAN, Vrbanska

30, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 10. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-

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

Sr-14468
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00380 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/05088/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MACK trgovsko proizvodno sto-
ritveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zgornja Voličina 75/a, 2232
VOLIČINA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HAFNER RASTKO, Zgor-

nja Voličina 75/a, 2232 VOLIČINA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 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-14470
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00381 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/05097/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: GREGUR storitveno, proizvod-
no in trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Letonjeva 6, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: NEUMUELLER MARKO, Le-

tonjeva 6, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00
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-14474
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00384 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/03346/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BUSINESS MONDIAL EX-IM
podjetje za proizvodnjo, trgovino in sto-
ritve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica Zlate Kare 5, 2204 MI-
KLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Osnovni kapital: 7.500,00 Sit
Ustanovitelji: JKSI-YU VIDEO MONI-

TOR-BUSINESS TRADING COMPANY, Kie-
nbach str. 5, FELLBACH 7012, NEMČIJA,
vložek: 7.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
2. 10. 1990; TEŽAK JOŽE, Kneza Koclja
33, 2000 MARIBOR, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 2. 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-14477
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00385 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/03348/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: CCT IMPORT-EXPORT podjetje
za storitve, trgovino, uvoz in izvoz d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Grizoldova 34, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 3.150,00 Sit
Ustanovitelji: SOTRELL RENATO, Levče-

va 7, 2000 MARIBOR, vložek: 1.050,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 10. 1990; BE-
ROŠ MATE, Grizoldova 34, 2000 MARI-
BOR, vložek: 1.050,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 24. 10. 1990; JANTSHCAR TONI,
Bramfelder Ch. 440, HAMBURG 71, 2000,
NEMČIJA, vložek: 1.050,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 24. 10. 1990.

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

Sr-14480
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00386 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/03349/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: HOP-SHOP export-import, pod-
jetje za proizvodnjo, trgovino in storitve
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Rošnja 49/a, 2205 STARŠE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TEMENT ANITA, Rošnja

49/a, 2205 STARŠE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 12. 11. 1990.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-14483
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00387 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/03351/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SELECT trgovsko, proizvodno
in storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ptujska cesta 37, 2230 LENA-
RT V SLOVENSKIH GORICAH

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VNUK MIROSLAV, Ptujska

cesta 37, 2230 LENART V SLOVENSKIH
GORICAH, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgo-
varja, 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-14485
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00388 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/03352/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DANAJA trgovsko, gostinsko in
storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Jurčičeva 14, 2230 LENART V
SLOVENSKIH GORICAH

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MURŠEC DUŠANKA, Gub-

čeva 4, 2230 LENART V SLOVENSKIH GO-
RICAH, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 7. 11. 1990.

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

Sr-14486
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00389 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/03357/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: OSTERŽ & KAISER podjetje za
storitve v gradbeništvu d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kersnikova ulica 1, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 1.272.243,00 Sit
Ustanovitelji: OSTERŽ MARJAN, Pesnica

60/c, 2211 PESNICA PRI MARIBORU, vlo-
žek: 45.472,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 12. 1990; BAU KAISER, Ges.m.b.H.,
Industriestrasse 8, LANNACH, AVSTRIJA,
vložek: 1.226.771,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 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-14488
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00390 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/03359/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5478138
Firma: PON trgovsko, storitveno in pro-

izvodno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pobreška 20, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 350.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLEMENČIČ ALOJZ, Mar-

čičeva 3, 2000 MARIBOR, vložek:
136.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
11. 12. 1990; PRIMOŽIČ IZTOK, Vodniko-
va 14, 5280 IDRIJA, vložek: 35.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 11. 12. 1990; ŽAFRAN
ANDREJA, Trg svobode 30/a, 8290 SEVNI-
CA, vložek: 35.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 11. 12. 1990; WESTERMEIER JO-
SEF, Hauptrstrasse 15, NEMČIJA, 8068
HETTENSHAUSEN, vložek: 143.500,00 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-14490
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00391 z dne 10. 1.

2000 pod št. vložka 1/03365/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: P.T.S. podjetje za trgovino in
storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Seliškarjeva 4, 2319 POLJČA-
NE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PERKO DAMJAN, Tomšiče-

va 36, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 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-14492
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00392 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/03366/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MIPRO podjetje za trgovino in
storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vrhloga 46, 2310 SLOVENSKA
BISTRICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠOBA ALOJZ, Vrhloga 46,

2310 SLOVENSKA BISTRICA, 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-14494
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00393 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/03368/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: AVTOTRANS trgovsko, transpo-
rtno, storitveno, gostinsko in turistično
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tavčarjeva 8, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.310,00 Sit
Ustanovitelji: ŠEGA SLAVKO, Stanošina

7, 2286 PODLEHNIK, vložek: 2.310,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 5. 9. 1990.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-14496
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00394 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/03373/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: FLORIDA storitveno in trgovsko
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Taborska 2, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VUKIČEVIĆ BRATISLAV, Ta-

borska 2, 2000 MARIBOR, 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-14498
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00395 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/03384/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TIARA export-import trgovina z
neživilskimi proizvodi d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljanska 88/a, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PODBRŠČEK DEJAN, Lju-

bljanska 88/a, 2000 MARIBOR, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 12.
1990; VAKE ALFRED, Ulica Arnolda Tovor-
nika 8, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 12. 1990.

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

Sr-14500
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00396 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/03389/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SCHMIDT EXPORT-IMPORT
podjetje za trgovino in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Smetanova ulica 34, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 3.302,40 Sit
Ustanovitelji: SCHMIDT MITJA, Ulica Ve-

ljka Vlahoviča 67, 2000 MARIBOR, vložek:
3.302,40 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-14502
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00397 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/03392/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MEDA podjetje za finančno ra-
čunovodske storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Moše Pijada 21/b, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MEDVED DARJA, Moše Pi-

jad 21/b, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 11.
1990.

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

Sr-14504
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00398 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/03393/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MARTIN storitveno in trgovsko
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Meljska cesta 55, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit

Ustanovitelji: VOLOVŠEK MARTIN, Me-
ljska cesta 55, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 10.
1990.

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

Sr-14506
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00399 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/03427/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PIPA podjetje za trgovino in sto-
ritve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Slugova 4, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DODLEK ANTON, Slugova

4, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 9. 1. 1991.

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

Sr-14508
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00400 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/03431/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5456312
Firma: KERAMBIRO storitveno, trgov-

sko in proizvodno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gorkega 14, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DIMNIK ALOJZ, Praprotni-

kova 43, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe 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-14510
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00401 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/03433/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5471389
Firma: INTUIT podjetje za proizvodnjo,

trženje in inženiring informacijske in ko-
munikacijske tehnologije d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gradiška 94, Spodnja Kungo-
ta, 2211 PESNICA PRI MARIBORU

Osnovni kapital: 300.000,00 Sit
Ustanovitelji: SILIČ BOJANA, Teplyjevo

naselje 2, 2000 MARIBOR, vložek:
3.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 9.
1990; BAUMAN VERBIČ NADA, Šercerjeve
brigade 5, 2000 MARIBOR, vložek:
87.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 10.
1992; MAJCEN RAJKO, Kamenškova 1,
2000 MARIBOR, vložek: 30.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 25. 10. 1992; PURKART-
HOFER UND THIER G.M.B.H, Girardigasse
12, GRAZ, AVSTRIJA, vložek: 180.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 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-14512
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00402 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/03438/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DELFIN podjetje za proizvod-
njo, trgovino, storitve in zastopstva d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Borisa Vinterja 7, 2310 SLO-
VENSKA BISTRICA

Osnovni kapital: 13.300,00 Sit
Ustanovitelji: VREČKO DENIS, Partizan-

ska 49, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vlo-
žek: 13.300,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 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-14514
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00403 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/03441/00 vpisalo v

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

Firma: INTERPLAN FC podjetje za sve-
tovalni inženiring d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cankarjeva 3, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLOPF MAXIMILIAN, Timel-

kamer Strasse 23, TIMELKAM A-4850 AVS-
TRIJA, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 18. 12. 1990.

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

Sr-14516
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00404 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/03446/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: GONDOLA storitveno in trgov-
sko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Macunova ulica 5, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOTNIK PAVEL, Ulica Sta-

neta Severja 19, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 12.
1990.

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

Sr-14518
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00405 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/03453/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: GRAL podjetje za zastopanje in
posredovanje zavarovanj d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Črnogorska 41, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 350.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOLJEVŠČEK S. ALEK-

SANDER, Črnogorska 41, 2000 MARIBOR,
vložek: 350.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 1. 10. 1990.

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

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

Sr-14520
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00406 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/03456/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MIDWEST trgovsko, storitveno
in gostinsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Jurčičeva 3, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: PLOJ FRANCI, Ljubljanska

88, 2000 MARIBOR, vložek: 700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 22. 8. 1990; SIMONČIČ
PETER, Ljubljanska 82, 2000 MARIBOR,
vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 8. 1990; KNEZ LIDIJA, Loka pri Framu
5, 2313 FRAM, vložek: 700,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 22. 8. 1990.

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

Sr-14522
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00407 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/03462/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: JUPITER podjetje za trgovino,
montažo, uvoz in izvoz zabavne elektro-
nike d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tržaška cesta 37/a, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DE ZAMAGNA PETER, Ptu-

jska 29, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-14524
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00408 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/03465/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TGT PRISTAVA podjetje za turi-
zem, gostinstvo in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Grajska 3, 2310 SLOVENSKA
BISTRICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GERM MARJAN, Zg. bistri-

ca 126, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 12. 1990; JEMENŠEK OGNJESLAV,
Ratejeva 4, 2310 SLOVENSKA BISTRICA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 12. 1990.

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

Sr-14526
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00409 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/03471/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5479908
Firma: ŠENTEX EXPORT-IMPORT trgo-

vsko in storitveno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Na prehodu 19, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠENVETER MIRKO, Na pre-

hodu 19, 2000 MARIBOR, vložek: 666,70
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 10. 1990; ŠEN-
VETER ERNA, Na prehodu 19, 2000 MARI-
BOR, vložek: 666,65 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 20. 10. 1990; BRATKOVIČ ANTON, Na
prehodu 19, 2000 MARIBOR, vložek:
666,65 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 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-14528
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00410 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/03483/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz

sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: CASSIOPEIA trgovsko in turi-
stično podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vrbanska 29, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽELE MILAN, Vrbanska 29,

2000 MARIBOR, 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-14530
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00411 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/03485/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: M.D. COMMERCE trgovina, za-
stopstva, posredovanje, svetovanje, izvoz
in uvoz d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Klemenčičeva 22, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DASKO MANJA, Klemenči-

čeva 22, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 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-14532
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00412 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/03486/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SAMADA filmski studio d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kraigherjeva 14, 2230 LENA-

RT V SLOVENSKIH GORICAH
Osnovni kapital: 5.000,00 Sit
Ustanovitelji: POHOREC DANIEL, Ledi-

nek 29, 2233 ZGORNJA ŠČAVNICA, vlo-
žek: 5.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
30. 1. 1991.

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

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

Sr-14534
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00413 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/03497/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5457068
Firma: FERTEX podjetje za proizvod-

njo, inženiring, trgovino ter import-export
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ptujska 70, 2327 RAČE
Osnovni kapital: 350.000,00 Sit
Ustanovitelji: DORA A. CHRYSANTHA-

KIS, Schroettergasse 1/7, GRAZ A-8010
AVSTRIJA, vložek: 70.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 27. 11. 1990; FERENC MIR-
KO, Ptujska 70, 2327 RAČE, vložek:
210.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
27. 11. 1990; DOLANC MILAN, Prisojna 5,
2311 HOČE, vložek: 70.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 27. 11. 1990.

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

Sr-14536
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00414 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/03504/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: NORDEN trgovsko in posredni-
ško podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Čolnikova 10, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAKOPIČ TOMAŽ, Čolniko-

va 10, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-14538
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00415 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/03506/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: GRADNJA UNIVERZAL podjetje
za inženiring, gradbeništvo, trgovino in
storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zgornji Duplek 10, 2241 SPO-
DNJI DUPLEK

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUNČIČ ZLATKO, Gospo-

svetska 60, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 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-14540
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00416 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/03509/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TE-VITON proizvodno, trgovsko,
gostinsko in storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trniče 6/a, 2205 STARŠE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FOŠNARIČ VESNA, Trniče

6/a, 2205 STARŠE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 28. 1. 1991.

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

Sr-14542
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00417 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/03511/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KOP servisno in trgovsko pod-
jetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Črešnjevec 9/a, 2352 SELNI-
CA OB DRAVI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit

Ustanovitelji: KOP ADOLF, Črešnjevec
9/a, 2352 SELNICA OB DRAVI, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 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-14544
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00418 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/03515/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KALMTRANS transportno, sto-
ritveno in trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zlatoličje 5/a, 2205 STARŠE
Osnovni kapital: 4.000,00 Sit
Ustanovitelji: KACJAN ALOJZ, Zlatoličje

5/a, 2205 STARŠE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 26. 12. 1990; KME-
TEC ANTON, Huttenreute Nr 38, HO & KIR-
CH 7961 ZR NEMČIJA, vložek: 2.000,00
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-14546
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00419 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/03516/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5472059
Firma: MACRO-IMPEX trgovina in pos-

lovne storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tomšičeva n.h., 2310 SLOVEN-

SKA BISTRICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOŽEL JOŽE, Škofja vas

27, 3211 ŠKOFJA VAS, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 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-14547
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00420 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/03520/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: CIK-CAK izdelovanje, popravlja-
nje in posredovanje prodaje tekstilnih iz-
delkov d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Borova vas 2, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LORENČIČ DUŠANKA, Bo-

rova vas 4, 2000 MARIBOR, 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-14549
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00421 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/03522/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: NEROLES podjetje za storitve v
blagovnem prometu in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Turnerjeva 22, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PINTAR JANJA, Turnerjeva

22, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 29. 1. 1991; PINTAR
ROMAN, Turnerjeva 22, 2000 MARIBOR,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 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-14550
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00422 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/03525/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: FLOS storitveno in trgovsko
podjetje d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Loška 13, 2000 MARIBOR
Ustanovitelji: NAJDENIK FRANC, 9320

Arbon, ŠVICA, ne odgovarja, vstop: 15. 10.
1990.

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

Sr-14551
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00423 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/03539/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5463335
Firma: LASTA proizvodno, storitveno

in trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Fala št. 36, 2352 SELNICA OB

DRAVI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LASBAHER TOMAŽ, Fala št.

36, 2352 SELNICA OB DRAVI, vložek:
2.000,00 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-14552
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00424 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/03558/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PASCAL podjetje za projektira-
nje in izdelavo strojne opreme d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tuškova ulica 37, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAUTAR JANEZ, Tuškova

ulica 37, 2000 MARIBOR, vložek: 1.400,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 11. 1990; NO-
RICUMWERKE CLESS G.M.B.H., Reiffen-
strasse 38-40, GRAZ, AVSTRIJA, vložek:
600,00 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-14553
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00425 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/03572/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MI & KOR proizvodno in trgovin-
sko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šnoflova 15, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MALEK MILAN, Ulica Pod

Pohorjem 12, 2311 HOČE, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 12.
1990; KORNELIJ ANTOLIN, Šnoflova 15,
2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00 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-14554
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00426 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/03575/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ELIPSA proizvodno in trgovin-
sko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Fram 30/a, 2313 FRAM
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STRAŠEK NIKO, Fram

30/a, 2313 FRAM, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 10. 12. 1990; FRAS
MILAN, Fram 153, 2313 FRAM, vložek:
1.000,00 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-14555
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00427 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/03576/00 vpisalo v

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

Firma: VERONA trgovsko, gostinsko,
proizvodno in storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Drine Gorišek 17, 2341 LIM-
BUŠ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GLAZER VERONIKA, Boro-

va vas 11, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 12.
1990.

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

Sr-14556
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00428 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/03579/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: JONATAN proizvodno, storitve-
no, trgovsko in gostinsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ciglence 14, 2241 SPODNJI
DUPLEK

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIHLER IVANKA, Ciglence

14, 2241 SPODNJI DUPLEK, vložek:
1.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 12.
1990; VOGRIN GORAZD, Ciglence 14,
2241 SPODNJI DUPLEK, vložek: 800,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 12. 1990.

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

Sr-14557
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00429 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/03584/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: AMMANS podjetje za trgovino,
uvoz in izvoz in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Spodnja Polskava 278, 2331
PRAGERSKO

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SKRBINEK ALBIN, Glado-

mes 45, 2316 ZGORNJA LOŽNICA, vložek:
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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-14559
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00430 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/03585/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ČREVARSTVO MIGOR d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Jagičeva 4, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIKLAVEC IGOR, Jagičeva

4, 2000 MARIBOR, vložek: 1.500,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1990; MARI-
NIČ VLADIMIR, Staneta Severja 11, 2000
MARIBOR, vložek: 400,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 18. 12. 1990; FRIDL IRENA, Po-
lana 3/g, 2311 HOČE, vložek: 100,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1990.

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

Sr-14561
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00431 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/03589/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ALEKSANDRA trgovinsko pod-
jetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lovska 41, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GREINER ALEKSANDRA,

Lovska 41, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 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-14563
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00432 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/03593/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: GRANO storitveno in trgovsko
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Plečnikova 1, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BILODJERIĆ ZORAN, Pleč-

nikova 1, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 12. 1990.

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

Sr-14565
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00433 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/03596/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PLASTEX proizvodno in trgov-
sko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Grenwiška 12, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZALOŽNIK MILENA, Gren-

wiška 12, 2000 MARIBOR, 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-14567
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00434 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/03601/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SIDAN uvoz-izvoz, trgovina, pro-
daja in inženiring d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Košaški dol 35, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 2.950,00 Sit
Ustanovitelji: SIMONIČ MIJA, Košaški dol

35, 2000 MARIBOR, vložek: 2.950,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 29. 1. 1991.

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

Sr-14569
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00435 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/03602/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KOBALE podjetje za trgovino,
uvoz in izvoz ter storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica pohorskega bataljona 4,
2310 SLOVENSKA BISTRICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOBALE KONRAD, Ritoz-

noj 68, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 1. 1991.

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

Sr-14571
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00436 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/03605/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KOSTAN podjetje za proizvod-
njo in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dravinjska cesta n.h., 2319 PO-
LJČANE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOS BOŽIDAR, Titov trg 11,

3210 SLOVENSKE KONJICE, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 1.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe 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-14573
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00437 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/03608/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: GRAVITAS podjetje za storitve
in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Špindlerjeva 48, 2310 SLO-
VENSKA BISTRICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIDMAR SAŠA, Špindlerje-

va 48, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 1. 1991.

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

Sr-14575
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00438 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/03609/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: CRABEX podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tovarniška 29, 2319 POLJČA-
NE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RATEJ BOJAN, Titova 95,

2310 SLOVENSKA BISTRICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 11.
1990.

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

Sr-14577
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00439 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/03620/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SAD podjetje za kmetijsko pro-
izvodnjo, storitve in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zgornja Bistrica 112, 2310
SLOVENSKA BISTRICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit

Ustanovitelji: RAHLE ALEKSANDER, Zgo-
rnja Bistrica 112, 2310 SLOVENSKA BIST-
RICA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 18. 12. 1990; RAHLE DANICA, Zgor-
nja Bistrica 112, 2310 SLOVENSKA BIST-
RICA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 18. 12. 1990.

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

Sr-14579
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00440 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/03628/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: FAKTURA storitveno, trgovinsko
in gositnsko podjetje d.o.o

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Streliška 23/a, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLATNJAK STJEPAN, Ga-

berca 2, 2344 LOVRENC NA POHORJU,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
16. 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-14581
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00441 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/03629/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: GRADIN gradbeni inženiring in
trgovina d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Borisa Vinterja 1, 2310 SLO-
VENSKA BISTRICA

Osnovni kapital: 2.930,00 Sit
Ustanovitelji: KOLARIČ METKA, Roška

ulica 9/a, 2000 MARIBOR, vložek:
2.930,00 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-14587
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00446 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/04940/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: FERRUM storitveno, trgovsko in
gradbeno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica Marjana Nemca 1, 2204
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MRĐA ZDRAVKO, Igriška

25, 2000 MARIBOR, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 11. 12. 1991; KOVA-
ČIČ MRĐA DUŠANKA, Ulica Marjana Nem-
ca 1, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM PO-
LJU, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 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-14589
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00447 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/04946/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KROTON proizvodno, trgovsko,
gostinsko in storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ptujska cesta 53, 2204 MIKLA-
VŽ NA DRAVSKEM POLJU

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČIŠIČ NATALIJA, Ptujska ce-

sta 53, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM PO-
LJU, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 19. 12. 1991.

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

Sr-14591
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00448 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/04991/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:
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Firma: SEN-GO storitveno in trgovsko
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kozinova 5, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SENICA MARIJA, Kozinova

5, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 19. 12. 1991.

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

Sr-14593
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00449 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/05001/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: RANCING’S splošno gradbeno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kerenčičeva 3, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RANC BOGOMIR, Kerenči-

čeva 3, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 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-14595
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00450 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/05023/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BOYCOM trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica proletarskih brigad 64,
2000 MARIBOR

Osnovni kapital: 8.480,00 Sit
Ustanovitelji: JOVANOVSKI BOJAN, Uli-

ca proleterskih brigad 64, 2000 MARIBOR,
vložek: 8.480,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-

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

Sr-14597
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00451 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/04706/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: REX METAL investicijska dela
doma in v tujini d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dobravska 11, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 9.600,00 Sit
Ustanovitelji: PAJNKIHER DUNJA, Dob-

ravska 11, 2000 MARIBOR, vložek:
4.800,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 11.
1991; PAJNKIHER ERNEST, Am Hufeisen
47, ERKELENZ 5140 NEMČIJA, vložek:
4.800,00 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-14599
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00452 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/04760/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KNIVO podjetje za knjigovod-
ske, računalniške in druge storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Črešnjevec 13, 2310 SLOVEN-
SKA BISTRICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOREN JOŽICA, Črešnje-

vec 13, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vlo-
žek: 8.000,00 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-14602
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00453 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/04789/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SOTIS trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kamniška graba 37, 2351 KA-
MNICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: OROŽ SLAVKO, Klinetova

12, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 12. 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-14605
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00454 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/04798/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: VICTORIA COMMERCE trgovin-
sko in storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Korčetova 14, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VAZOVEC MIRKO, Korče-

tova 14, 2000 MARIBOR, 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-14608
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00455 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/04814/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: CHIC PETIT export-import, pod-
jetje za trgovino, proizvodnjo in storitve
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Meljski hrib 37/a, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ANDERLIČ PETRA, Meljski

hrib 37/a, 2000 MARIBOR, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 11.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
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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-14610
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00456 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/04850/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TELE TEC trgovsko in storitve-
no podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prečna ulica 5, RADIZEL, 2312
OREHOVA VAS-SLIVNICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KALŠEK DEJAN, Koseske-

ga ulica 4, 2000 MARIBOR, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4.
1991.

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

Sr-14612
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00457 z dne 10. 1.
2000 pod št. vložka 1/04896/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ATIGO podjetje za trgovino v
domačem in zunanjetrgovinskem poslo-
vanju, proizvodnja, storitve, inženiring
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Potiskova ulica 4, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TANEVSKI DUŠAN, Potisko-

va ulica 4, 2000 MARIBOR, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 1.
1991; TANEVSKI DARINKA, Potiskova ulica
4, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 18. 1. 1991.

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

Sr-14613
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00458 z dne 11. 1.

2000 pod št. vložka 1/03623/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KUTIZ podjetje za trgovino,
uvoz in izvoz ter storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dravinjska cesta 98, 2319 PO-
LJČANE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUHAR ZDENKA, Križni vrh

13, 2318 LAPORJE, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 27. 12. 1990; KUHAR
IVAN, Križni vrh 13, 2318 LAPORJE, vložek:
1.000,00 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-14614
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00459 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/03633/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: IDA podjetje za storitve in trgo-
vino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lušečka vas 31, 2319 PO-
LJČANE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČALA IVO, Barutanski breg

15, ZAGREB R HVRAŠKA, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 10. 1990; KA-
DOIĆ ANDREJKA, Barutanski breg 64, ZA-
GREB R HRVAŠKA, vložek: 1.000,00 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-14617
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00460 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/03634/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

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

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kočno 1/b, 2318 LAPORJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit

Ustanovitelji: RAK STANISLAV, Kočno
1/b, 2318 LAPORJE, 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-14622
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00463 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/03639/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5650755
Firma: TOMI TRADE trgovina na drob-

no in debelo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gregorčičeva 29/a, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠOŠIČ TOMISLAV, Podra-

ce 1, BRELA - MAKARSKA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 10.
1990; ŠOŠIČ MIRJANA, Gregorčičeva
29/a, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 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-14624
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00464 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/03640/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: JASNA TEKSTIL proizvodno,
storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Sodna ulica 24, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BELJA LIDIJA, Sodna ulica

24, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 3. 12. 1990.

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

Sr-14626
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00465 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/03651/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SNOP AMORTIZER storitve in
trgovina d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ledina 4, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRANER VINKO, Ledina 4,

2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00 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-14628
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00466 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/03652/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5547512
Firma: TOP AVTO podjetje za trgovino

in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Usnjarska ulica 5, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: CVETKO MIRAN, Razber-

gerjeva 7, 2000 MARIBOR, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 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-14630
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00467 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/03656/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5478537
Firma: ROCK-ART trgovina, proizvod-

nja, export-import d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Trg svobode 14, 2310 SLO-
VENSKA BISTRICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKOFCA PAVEL, Trg svo-

bode 14, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 2. 1990; OHRZAL INGRID, Bonnerstra-
sse 54, KOLN, ZRN, vložek: 1.000,00 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-14633
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00468 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/03657/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5478081
Firma: TEKSERVIS proizvodnja in či-

ščenje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ulica pohorskega bataljona

14, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 17.000,00 Sit
Ustanovitelji: TEKOL podjetje za tehnično

zaščitna dela p.o., Ulica pohorskega bataljo-
na 14, 2000 MARIBOR, vložek: 17.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 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-14635
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00469 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/03661/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5472997
Firma: MISI finance, računovodstvo in

trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Smetanova 27, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 5.000,00 Sit
Ustanovitelji: SITAR MILOJKA, Smetano-

va 27, 2000 MARIBOR, vložek: 5.000,00
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-14638
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00470 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/03683/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: VOLČANŠEK podjetje za vzgo-
jo, izobraževanje, storitve in turizem
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Shakespearova 6, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VOLČANŠEK ZVONKO,

Shakespearova 6, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 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-14641
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00471 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/03709/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5479843
Firma: SWATCHES posredništvo, za-

stopanje in trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Drvarska pot 26, 2344 LOV-

RENC NA POHORJU
Osnovni kapital: 2.014,00 Sit
Ustanovitelji: GIGASERI MOHAMMED,

Peal Place 36, ANGLIJA, vložek: 968,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 1. 1991; VALIČ
BOŽENA, Šolska ul. 24, 2344 LOVRENC
NA POHORJU, vložek: 523,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 15. 1. 1991; PUŠNIK JA-
NEZ, Drvarska pot 26, 2344 LOVRENC NA
POHORJU, vložek: 523,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 15. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-14642
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00472 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/03710/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5475198
Firma: MCH COMPUTER podjetje za

proizvodnjo in prodajo računalniških na-
prav d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Židovska 10, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ILIĆ MILAN, Pere Segedin-

ca 21, BEOGRAD, SRBIJA, vložek:
10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 2.
1991; RAKOVIČ ROBERT, Krekova 17,
2000 MARIBOR, vložek: 10.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 1. 2. 1991; MCH COM-
PUTER SYSTEME Handelgeselschaft
m.b.H., Hofgreith 2-8472 Strass, AVSTRI-
JA, vložek: 80.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 22. 1. 1992.

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

Sr-14643
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00473 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/03714/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: FOTO-VIDEO-TISK uslužno in tr-
govsko podjetje, izvoz-uvoz d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Strma pot 2, 2230 LENART V
SLOVENSKIH GORICAH

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRUMEN MIRKO, Strma

pot 2, 2230 LENART V SLOVENSKIH GO-
RICAH, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 12. 2. 1991.

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

Sr-14645
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00474 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/03715/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ŠPORTNI CENTER MVT storit-
veno in trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Meljska cesta 37, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOLOB MARJAN, Pri šoli

8, 2351 KAMNICA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 25. 2. 1991; SKAZA
JOŽEF, Meljski hrib 83, 2000 MARIBOR,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 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-14648
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00475 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/03749/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: AKTEJA podjetje za trgovino in
gradbeništvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Za gradom 27, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VEZJAK DARJA, Za gradom

27, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 5. 12. 1990; ŠTANTE
FRANC, Pohorska ulica 14, 2000 MARI-
BOR, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 5. 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-14651
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00476 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/03754/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ODA trgovsko in storitveno pod-
jetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kolmanova cesta 17 - Radizel,
2312 OREHOVA VAS

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOTNIK CIRIL, Kolmanova

17 radizel, 2312 OREHOVA VAS, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 1.
1991; KOTNIK MIRJANA, Kolmanova 17 Ra-

dizel, 2312 OREHOVA VAS, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 1.
1991.

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

Sr-14654
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00477 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/03766/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5476577
Firma: CAFUTA storitveno, trgovsko in

gradbeno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ulica Pohorskega bataljona

14, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CAFUTA DARKO, Ekartova

38/a, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM PO-
LJU, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 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-14657
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00478 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/03768/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TIJALEN storitveno in trgovin-
sko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prušnikova 42, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JERABEK BORISLAV, Ker-

snikova 1, 3320 VELENJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-14660
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00479 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/03777/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MARTNICA storitve, trgovina,
gostinstvo, export-import d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vodovnikova 7, 2342 RUŠE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROKAVEC TOMAŽ, Vodov-

nikova 7, 2342 RUŠE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 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-14663
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00480 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/03814/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: VIKI trgovina, storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Hermankova 8, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEDNIK LJUBICA, Herman-

kova 8, 2000 MARIBOR, 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-14665
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00481 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/03815/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: USLUGA trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ptujska 350, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STOLNIK ANTON, Prepolje

97, 2205 STARŠE, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 3. 1. 1991; STOLNIK
NADA, Prepolje 97, 2205 STARŠE, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 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-14667
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00482 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/03819/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ŠRAJNER industrijska montaža
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zgornje Verjane 20, 2235
GRADIŠČE

Osnovni kapital: 18.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠRAJNER MATILDA, Wun-

nensteinstrasse 48, 7000 STUTTGART, NE-
MČIJA, vložek: 18.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 8. 3. 1993.

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

Sr-14670
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00483 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/03833/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MARMIKOS splošna gradbena
dela in trgovina d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Radovanova 8, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOSI STANKO, Radovano-

va 8, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 12. 1990.

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

Sr-14673
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00484 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/03840/00 vpisalo v

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

Matična številka: 5495547
Firma: BUKOVEC podjetje za trgovino

in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Trg Borisa Kidriča 6, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BUKOVEC JANJA, Trg Borisa

Kidriča 6, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 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-14676
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00485 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/03841/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: HERACOMMERCE trgovina, in-
ženiring, storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dolnja Počehova 16/b, 2211
PESNICA PRI MARIBORU

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HERŽENJAK ŠTEFAN, Do-

nja Počehova 16/b, 2211 PESNICA PRI MA-
RIBORU, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 30. 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-14679
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00486 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/03844/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SCHONWETTER podjetje za ex-
port-import, trgovino ter storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zamarkova 15/a, 2230 LENA-
RT V SLOVENSKIH GORICAH

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SCHONWETTER ANGELA,

Zamarkova 15/a, 2230 LENART V SLOVEN-
SKIH GORICAH, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 24. 1. 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-14682
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00487 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/03847/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PIHLER podjetje za storitve in
trgovina d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kidričeva cesta 18/c, 2204 MI-
KLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIHLER IVAN, Kidričeva ce-

sta 18/c, 2204 MIKLAVŽ, vložek: 1.800,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 11. 1990; PIH-
LER JANKO, Cesta 4. julija 52, 2241 SPO-
DNJI DUPLEK, vložek: 200,00 Sit, ne odgo-
varja, 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-14685
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00488 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/03848/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: HENKO TRADE podjetje za tr-
govino in servisiranje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Limbuška cesta 80, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HEGEDUŠ JESENKO, Re-

gentova 10, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 12.
1990.

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

Sr-14688
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00489 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/03859/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5900158
Firma: MARJETA trgovina na debelo in

drobno d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Marjeta na Dravskem polju

103, 2205 STARŠE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽUNKOVIČ TANJA, Marjeta

103, 2205 STARŠE, 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-14691
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00490 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/03865/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: VEM podjetje za prirejanje do-
mačih in mednarodnih sejmov in razstav,
zastopanje, ekonomsko propagando in
trženje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska 13/a, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VEŠNAR MARJAN, Borštni-

kova 17, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 4. 1991.

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

Sr-14694
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00491 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/03869/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: JUTRI trgovina in proizvodnja
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pod reberco 7, 2311 HOČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit

Ustanovitelji: TIVADAR JOLANDA, Pod re-
berco 7, 2311 HOČE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 4. 3. 1991.

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

Sr-14697
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00492 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/03873/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: INCOM storitveno, proizvodno
in trgovinsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Bezena 7/c, 2342 RUŠE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LORBER VLADO, Bezena

7/c, 2342 RUŠE, 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-14700
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00493 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/03879/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: CIF SPED mednarodna špedici-
ja d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Limbuška cesta 22, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 16.000,00 Sit
Ustanovitelji: SLANIČ BORIS, Pod sto-

lnim vrhom 7, 2000 MARIBOR, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 4.
1991; KLEMENČIČ LUDVIK, Limbuška ce-
sta 22, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 4. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-14707
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00496 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/03913/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: LAPTOP trgovina, servis raču-
nalništva in industrijske elektronike d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Heroja Šlandra 11, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: N & S COMPUTER PERIP-

HERIE, Benzstr. 4, KIRCHHEIM NEMČIJA,
vložek: 6.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
24. 12. 1990; KRAJNC IVAN, Nova vas 45,
2250 PTUJ, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 24. 12. 1990.

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

Sr-14710
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00497 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/03920/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

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

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dupleška 34/a, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZUPANIČ FRANC, Duple-

ška 34/a, 2000 MARIBOR, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 11.
1990; ZUPANIČ DARKO, Dupleška 34,
2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 10. 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-14713
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00498 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/03926/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5494087
Firma: ELSEPRO proizvodnja, servis in

trgovina d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica Pohorskega bataljona 7,
2314 ZGORNJA POLSKAVA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIŠEK ALENKA, Ulica Po-

horskega bataljona 7, 2314 ZGORNJA PO-
LSKAVA, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 22. 4. 1991.

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

Sr-14716
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00499 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/03932/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: JELEN podjetje za marketing,
inženiring, trgovino in posredovanje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica Svobode 62, 2204 MI-
KLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JELEN BORIS, Ulica Svo-

bode 62, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM
POLJU, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 25. 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-14718
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00500 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/03945/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: K & V PROODSTOT proizvodno,
storitveno in trgovinsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Črešnjevec 11/a, 2352 SELNI-
CA OB DRAVI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KREL TATJANA, Črešnjevec

11/a, 2352 SELNICA OB DRAVI, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12.
1990; KREL BOGOMIR, Črešnjevec 11/a,
2352 SELNICA OB DRAVI, vložek: 500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12. 1990; VI-
SOČNIK MILAN, Črešnjevec 11/a, 2352
SELNICA OB DRAVI, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 26. 12. 1990.

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

Sr-14721
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00501 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/03954/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5494095
Firma: BARTEX trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ulica Staneta Severja 3/b,

2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 5.000,00 Sit
Ustanovitelji: BARAČ DUŠAN, Staneta Se-

verja 18, 2000 MARIBOR, vložek: 5.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 3. 1991.

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

Sr-14723
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00502 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/03958/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5513260
Firma: MINOS trgovsko in storitveno

podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Limbuška cesta 2, 2341 LIM-

BUŠ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MINOSKA MAGDALENA,

Predilniška ulica 1, 2000 MARIBOR, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 5.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe 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-14725
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00503 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/03964/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: LEŠNIK trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zgornje Partinje 45, 2223 JU-
ROVSKI DOL

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEŠNIK BORIS, Zgornje Pa-

rtinje 45, 2223 JUROVSKI DOL, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 10.
1990; LEŠNIK MARČELA, Partizanska 5,
6310 IZOLA, vložek: 1.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 25. 10. 1990.

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

Sr-14726
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00504 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/03981/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PASAŽA storitveno podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prešernova ulica 1, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 11.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARIČEVIČ DUŠAN, Voš-

njakova ulica 29, 2000 MARIBOR, vložek:
500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 5. 1991;
RABUZA BARBARA, Aškerčeva 11, 2250
PTUJ, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 7. 5. 1991; BARBER MILAN, Pajkova
ulica 22, 2000 MARIBOR, vložek: 500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 5. 1991; ŽILIČ
IVAN, Greenwiška ulica 10/a, 2000 MARI-
BOR, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 7. 5. 1991; PIŠEC TATJANA, Dogoška
cesta 115, 2000 MARIBOR, vložek: 500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 5. 1991; FLOR-
JANČIČ ZDENKA, Razvanjska cesta 87,
2311 HOČE, vložek: 500,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 7. 5. 1991; KUTNJAK DARIN-
KA, Maistrova ulica 21/a, 2000 MARIBOR,
vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 5.
1991; HRENIČ STJEPAN, Cesta XIV. divizi-
je 76, 2000 MARIBOR, vložek: 500,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 7. 5. 1991; GRANDA
RENATO, Pajkova ulica 22, 2000 MARI-
BOR, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 7. 5. 1991; KUMPERŠČAK JASMINA,
Šarhova ulica 47, 2000 MARIBOR, vložek:
500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 5. 1991;
JOVANOVIČ DRAGOLJUB, Aškerčeva ulica
24, 2000 MARIBOR, vložek: 500,00 Sit, ne

odgovarja, vstop: 7. 5. 1991; VISOČNIK AL-
BERT, Hoška 31/b, 2311 HOČE, vložek:
500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 5. 1991;
JARČIČ DRAGO, Na Gaj 23, 2351 KAMNI-
CA, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
7. 5. 1991; DEMIRI ZENI, Bavarska cesta
5, 2000 MARIBOR, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 7. 5. 1991; DELLOLIVO
ALBERT, Bistrica pri Rušah 20/b, 2342
RUŠE, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 7. 5. 1991; LAČEN BORIS, Klinetova
ulica 6, 2000 MARIBOR, vložek: 500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 5. 1991; EMINI
ABDURAMAN, Slovenska ulica 44, 2000
MARIBOR, vložek: 500,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 7. 5. 1991; REICHENBERG BO-
GDAN, Dupleška cesta 21, 2000 MARIBOR,
vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 5.
1991; DREISINGER MAJDA, Belingerjeva
2, 2352 SELNICA OB DRAVI, vložek:
500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 5. 1991;
STOPER VLADIMIR, Belingerjeva 2, 2352
SELNICA OB DRAVI, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 7. 5. 1991; MIHAJLOVIČ
ŽARKO, Betnavska cesta 21, 2000 MARI-
BOR, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 7. 5. 1991; DEMIRI ZULČUFI, Grajski
trg 8, 2000 MARIBOR, vložek: 500,00 Sit,
ne odgovarja, 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-14727

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2000/00505 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/03989/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MULTIMART COMPANY trgovi-
na, export-import d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Milčinskega 20, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 9.000,00 Sit
Ustanovitelji: ERHARTIČ ANDREJ, Trste-

njakova 2, 9250 GORNJA RADGONA, vlo-
žek: 3.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 12. 1990; ERHARTIČ IVAN, Trstenjako-
va 2, 9250 GORNJA RADGONA, vložek:
3.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 12.
1990; ERHARTIČ MARJAN, Trstenjakova 2,
9250 GORNJA RADGONA, vložek:
3.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 12.
1990.

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

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

Sr-14728
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00506 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/03993/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TRIMA trgovina in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Streliška 16/a, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠOBA IVAN, Veljka Vlahovi-

ča 49, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 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-14729
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00507 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/03999/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: A-Z INŽENIRING podjetje za pro-
izvodnjo, storitve in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Loška 13, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAFRED ANDREJ, Potrčeva

ulica 4, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 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-14731
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00508 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/04001/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: GTT J. KRULC podjetje za gos-
tinstvo, turizem in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Spodnja Nova vas 8, 2310
SLOVENSKA BISTRICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARTINI MILENKA, Tomši-

čeva 13, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vlo-
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žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 3.
1991; ZAFOŠNIK PETER, Spodnja Nova vas
8, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 3.
1991.

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

Sr-14733
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00509 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/04007/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BATISTA proizvodno, trgovsko,
gostinsko in storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Krekova 27, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BATISTA DEJAN, Krekova

27, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 14. 2. 1991; VALEN-
TAN DARJA, Gorkega 1, 2000 MARIBOR,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 2. 1991.

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

Sr-14735
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00510 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/04012/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: OTIS-BAUEXPRESS gradbeno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vrazova 60, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HABULIN DANILO, Vrazova

60, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 15. 2. 1991.

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

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

Sr-14737
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00511 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/04015/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5513189
Firma: ŠNAJDER trgovina in gostinst-

vo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Zgornje Gradišče 20, 2213

ZGORNJA VELKA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠNAJDER JANEZ, Zgornje

Gradišče 20, 2213 ZGORNJA VELKA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
11. 2. 1991.

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

Sr-14739
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00512 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/04033/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TORKIT INC. podjetje za proiz-
vodnjo, trgovino, gostinstvo, turizem in
agencijsko posredništvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska cesta 3-5, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 9.904,00 Sit
Ustanovitelji: ŽOLDOŠ JOŽE, 38 Sugar-

bush Court Woodbridge, ONTARIO L4L 2Z2
CANADA, vložek: 1.976,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 15. 12. 1990; ŽOLDOŠ STAN, 38
Sugarbush Court Woodbridge, ONTARIO
L4L 2Z2 CANADA, vložek: 1.976,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 12. 1990; ANTOLIN
PAVEL, 136 Riverside Drive Woodbridge,
ONTARIO, L4L, 2L3, CANADA, vložek:
1.976,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 12.
1990; ŽOLDOŠ ANTOLIN CVETKA, 136 Ri-
verside Drive Woodbridge, ONTARIO L4L
2L3 CANADA, vložek: 1.976,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 15. 12. 1990; YACOMA pod-
jetje za izdelavo ladij in ladijske opreme d.d.,
Partizanska cesta 3-5, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 12. 1990; GARMUT MARJAN, Javnik
43, 2361 OŽBALT, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 12. 1990.

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

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

Sr-14740
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00513 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/04042/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ŽIR univerzalno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Smetanova 45, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TANCER LUČKA, Smetano-

va ulica 45, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 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-14741
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00514 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/04057/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5528011
Firma: CREDITAS TIGO trgovsko in

gostinsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ulica borcev 19, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ORNIK LIDIJA, Ul. borcev

19, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 14. 9. 1993.

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

Sr-14743
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00517 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/04058/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:
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Matična številka: 5513545
Firma: INTERNATIONAL COMMERCE

OF EAST & WEST podjetje za trgovsko,
zastopniško in svetovalno dejavnost
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Svetozarevska ulica 10, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LOVRENČIČ FRANC, Vo-

sek 43, 2231 PERNICA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 5. 1991; JA-
GER BREDA, Medvedova ulica 33, 2000
MARIBOR, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 24. 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-14745
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00518 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/04108/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PODJETJE ZA PROJEKTIRANJE
IN INŽENIRING d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljanska ulica 9, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: IMP-PMI projektiranje, mna-

rketing, inženiring p.o., Ljubljanska ulica 9,
2000 MARIBOR, vložek: 3.200,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 26. 6. 1991; BRAČIČ
DRAGO, Zgornji Duplek 137/a, 2241 SPO-
DNJI DUPLEK, vložek: 1.200,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 26. 6. 1991; DŠUBAN LADI-
SLAV, Klinetova 4, 2000 MARIBOR, vložek:
1.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 6.
1991; ROŠ JANEZ, Turnerjeva 36, 2000
MARIBOR, vložek: 1.200,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 26. 6. 1991; SANCIN ALJAŽ,
Štantetova 32, 2000 MARIBOR, vložek:
1.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 6.
1991.

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

Sr-14747
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00519 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/04116/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz

sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: CANIS trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Falska cesta 79, 2342 RUŠE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: AČKO MIRAN, Falska cesta

79, 2342 RUŠE, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 30. 1. 1993; PUKL SI-
MON, Koroška cesta 18, 2000 MARIBOR,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
30. 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-14749
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00520 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/04129/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KNETEKS trgovina in storitve
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ferkova ulica 12, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KNEŽEVIČ RAJKO, Ferko-

va 10, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 4. 1991.

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

Sr-14751
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00521 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/04132/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5514509
Firma: DOUBLE proizvodno, trgovsko,

storitveno, gostinsko in turistično podjet-
je d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Mejna ulica 43, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FRANGEŽ BRANKO, Ulica

Staneta Severja 5, 2000 MARIBOR, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 6.

1991; ŽIŽEK BOJANA, Mejna ulica 43,
2000 MARIBOR, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 11. 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-14753
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00522 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/04059/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BRDNIK D & M storitveno in tr-
govsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Strossmayerjeva 32, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 12.300,00 Sit
Ustanovitelji: BRDNIK DANICA, Stross-

mayerjeva 32, 2000 MARIBOR, vložek:
6.150,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 4.
1991; BRDNIK MILAN, Strossmayerjeva 32,
2000 MARIBOR, vložek: 6.150,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 22. 4. 1991.

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

Sr-14755
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00523 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/04072/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MUSICA SLOVENICA mednaro-
dna agencija za menagement d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Veljka Vlahoviča 49, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BARANJA IVAN, Veljka Vla-

hoviča 49, 2000 MARIBOR, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 5.
1991; USSAR VERNER, Trubarjeva 9, 2000
MARIBOR, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 24. 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-
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čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-14757
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00524 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/04081/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5513804
Firma: VEČERNIK podjetje za gradbe-

ništvo, gostinstvo in trgovino d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vojašniška ulica 6/a, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VEČERNIK MARTIN, Vojaš-

niška 6/a, 2000 MARIBOR, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 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-14759
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00525 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/04086/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: EURONET marketing d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Prešernova 1, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 15.000,00 Sit
Ustanovitelji: NIEDERL HANS PETER,

Paulahofsiedlungsstrasse A 1, BRUCK 8600
AVSTRIJA, vložek: 10.500,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 11. 1. 1991; SMAKA IZTOK,
Staneta Severja 19, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 4.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
11. 1. 1991.

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

Sr-14761
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00526 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/04087/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PRAGER proizvodno trgovsko
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zidanškova 19, 2331 PRAGER-
SKO

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FERMIŠEK DUŠAN, Zidan-

škova 19, 2331 PRAGERSKO, 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-14763
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00527 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/04091/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: CARDIOMED podjetje za trgovi-
no in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Strma ulica 9, 2319 POLJČA-
NE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZGUBIČ SREČKO, Strma

ulica 9, 2319 POLJČANE, vložek: 100,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1990; ZGU-
BIČ LEOPOLD, Strma ulica 9, 2319 PO-
LJČANE, vložek: 1.900,00 Sit, ne odgovar-
ja, 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-14765
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00528 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/04093/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: VAREL podjetje za trgovsko in
storitveno dejavnost d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Smetanova 29, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠNEPF IVAN, Smetanova

29, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 28. 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-14767
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00529 z dne 11. 1.
2000 pod št. vložka 1/04096/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SANŠOP podjetje za proizvod-
njo, trgovino in posredovanje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta proleterskih brigad 64,
2000 MARIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRIMOŽIČ IVAN, Cesta pro-

leterskih brigad 64, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 6. 1991.

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

Sr-14769
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00530 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/05102/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BROS podjetje za trgovino, za-
stopanje in posredovanje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Igriška 12, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: NIKOLIĆ SLADJAN, Igriška

12, 2000 MARIBOR, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 5. 2. 1992; MIKIĆ
SAŠA, Vosek 14, 2231 PERNICA, vložek:
4.000,00 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-14771
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00531 z dne 12. 1.
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2000 pod št. vložka 1/05104/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PIC trgovsko in storitveno pod-
jetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Berglesova 18, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.400,00 Sit
Ustanovitelji: RAJŠP BOJAN, Berglesova

18, 2000 MARIBOR, vložek: 8.400,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 9. 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-14773
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00532 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/05124/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: VODOLSKA KLET trgovsko in
gostinsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vodole 27, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ARNUŠ OLGA, Vodole 27,

2000 MARIBOR, 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-14775
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00533 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/05132/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5602963
Firma: VANČEK trgovsko storitveno

podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dobrava 16, 2342 RUŠE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEKUŠEK IVAN, Jamnikova

1, 2342 RUŠE, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 21. 1. 1992.

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

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

Sr-14777
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00534 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/05133/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: JASEMA storitveno podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Medvedova 45, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROTMAN MARJAN, Med-

vedova 45, 2000 MARIBOR, 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-14779
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00535 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/05134/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BOČ podjetje za promet, turi-
zem, trgovino in proizvodnjo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Spodnji Slemen 52/a, 2352
SELNICA OB DRAVI

Osnovni kapital: 18.000,00 Sit
Ustanovitelji: SRNKO KONRAD, Somme-

rstrasse 48, MUENCHEN NEMČIJA, vložek:
9.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 3.
1991; FAŠNIK FRANC, Spodnji Slemen
52/a, 2352 SELNICA OB DRAVI, vložek:
9.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 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-14781
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00536 z dne 12. 1.

2000 pod št. vložka 1/05142/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: JOAL trgovsko, storitveno, gos-
tinsko in proizvodno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zagrebška 33, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TETIČKOVIČ ERIK, Betnav-

ska 85/b, 2000 MARIBOR, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 11.
1993.

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

Sr-14783
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00537 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/05145/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KVALITETA & ZAUPANJE proiz-
vodno, storitveno in trgovsko podjetje d.o.o

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Belokranjska 23, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: EREŠ NIKO, Belokranjska

23, 2000 MARIBOR, 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-14785
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00538 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/05150/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5584078
Firma: SOLATJEK trgovsko in posred-

niško podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Titova 46, 2310 SLOVENSKA

BISTRICA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TOMAŽIČ BRANKO, Tom-

šičeva 26, 2310 SLOVENSKA BISTRICA,
vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 2. 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-14787
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00539 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/05159/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ART & DESIGN storitveno in tr-
govsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Sladki vrh 5/a, 2214 SLADKI
VRH

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PATTY ZDRAVKO, Sladki

vrh 5/a, 2214 SLADKI VRH, 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-14789
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00540 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/05161/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5600090
Firma: LEA trgovsko podjetje na debe-

lo in drobno d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Spodnja Brežnica 44, 2319

POLJČANE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAMPRET ALOJZ, Spodnja

Brežnica 44, 2319 POLJČANE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 2.
1992.

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

Sr-14791
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00541 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/05168/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: VALHER podjetje za trgovanje
na debelo in drobno export-import d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Spodnji Boč 32/c, 2352 SE-
LNICA OB DRAVI

Osnovni kapital: 9.822,00 Sit
Ustanovitelji: VALHER TOMAŽ, Spodnji

Boč 32/c, 2352 SELNICA OB DRAVI, vlo-
žek: 8.822,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 2.
1992; RIŽNAR IGOR, Cankarjeva 16, 2000
MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 7. 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-14793
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00542 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/05173/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SADJE COMMERCE trgovsko in
posredniško podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gaberniška 14, 2314 ZGOR-
NJA POLSKAVA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠOŠTER MARJAN, Gaber-

niška 14, 2314 ZGORNJA POLSKAVA, 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-14795
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00543 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/05175/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5584299
Firma: DUR podjetje za inženiring in

storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Gosposvetska cesta 15, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠEME ALENKA, Koroška

cesta 79, 2000 MARIBOR, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 3.
1992.

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

Sr-14797
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00544 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/05176/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ČEVLJI trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Plintovec 28, 2201 ZGORNJA

KUNGOTA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRAJKOVIČ DANICA, Plin-

tovec 28, 2201 ZGORNJA KUNGOTA, 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 regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-14799
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00545 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/05198/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SEWILA trgovina export-import,
proizvodnja in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pivolska 25, 2311 HOČE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BREGANT CVETKA, Pivol-

ska cesta 25, 2311 HOČE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 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
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izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-14801
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00546 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/05203/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: COOL trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Loška 13, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: URŠIČ ANDREJ, Gospos-

vetska 19/a, 2000 MARIBOR, 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-14803
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00547 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/05215/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5610907
Firma: M.EX trgovsko in storitve pod-

jetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Levstikova 11, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MATIJAŠEVIĆ VLADE, Levsti-

kova 11, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 2. 1992.

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

Sr-14804
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00548 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/05226/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BESAV proizvodno, trgovsko in
storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Titova cesta 61, 2310 SLO-
VENSKA BISTRICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: AVDIJAJ BESIM, Titova ce-

sta 61, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 1. 1992.

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

Sr-14806
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00549 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/05231/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: NEWCOM trgovsko in storitve-
no podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šarhova 33 - Gaj del, 2331
PRAGERSKO

Osnovni kapital: 30.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOSAR STANISLAV, Šarho-

va 33 - Gaj del, 2331 PRAGERSKO, vložek:
15.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 8.
1993; KOSAR MARJETA, Šarhova 33 - Gaj
del, 2331 PRAGERSKO, vložek: 15.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 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-14808
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00550 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/05240/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MOTIVA motivacijsko, P.R. in ko-
munikacijsko svetovanje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gledališka 8, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: WASCHER FREDDY, Teuf-

fenbachstrasse 28, JUDENBRUG 8750, AV-
STRIJA, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 5. 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-14810
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00551 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/05242/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: FRASER trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prušnikova 48, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 13.200,00 Sit
Ustanovitelji: FRAS DUŠAN, Trg Dušana

Kvedra 4, 2000 MARIBOR, vložek:
13.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 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-14811
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00552 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/05248/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: EURO SHOP trgovsko in storit-
veno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Starše 79/č, 2205 STARŠE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČURIN STANKO, Starše

79/č, 2205 STARŠE, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 28. 1. 1992; BAUMAN
MARIJA, Majšperk 32, 2322 MAJŠPERK,
vložek: 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-14812
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00553 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/05249/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: GIRS podjetje za grafično obli-
kovanje in računalniške storitve d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vrbanska 12/a, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: STRNIŠA ZORAN, Krekova

27, 2000 MARIBOR, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 28. 1. 1992; STER-
NAD SABINA, Vrbanska 12/a, 2000 MARI-
BOR, vložek: 4.000,00 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-14813
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00554 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/05253/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: OBLIKA podjetje za pripravo in
oblikovanje besedil d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Krekova 27, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: WUDLER ZVEZDANA, Kre-

kova 27, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 3. 1992.

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

Sr-14815
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00555 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/05259/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5789800
Firma: SIMETRA podjetje za informa-

cijski inženiring, marketing, ekonomski
inženiring in tržiščno raziskovalna agen-
cija d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica Veljka Vlahoviča 67,
2000 MARIBOR

Osnovni kapital: 29.925,00 Sit
Ustanovitelji: SCHMIDT MITJA, Ulica Ve-

ljka Vlahoviča 67, 2000 MARIBOR, vložek:
29.925,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 11.
1991.

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

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

Sr-14817
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00556 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/05260/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: GRAL podjetje za inženiring, tr-
govino in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica Marohovih 17, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLEVNIK MARKO, Ulica

Marohovih 17, 2000 MARIBOR, 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-14819
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00557 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/05270/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MARFI trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tuškova 18, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FICKO MARJAN, Tuškova

18, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 1. 4. 1992.

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

Sr-14821
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00558 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/05286/00 vpisalo v

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

Firma: FEMINA proizvodno, trgovsko
in storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dogoška cesta 19, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIKEK STANKA, Dogoška

cesta 19, 2000 MARIBOR, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 2.
1992; GORIŠEK HILDA, Prušnikova 42,
2000 MARIBOR, vložek: 4.000,00 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-14823
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00559 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/05292/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: EURO ELECTRO ENGINEERING
storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Spodnji gaj 48, 2331 PRAGER-
SKO

Osnovni kapital: 683.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠOBA FRANC, Spodnji gaj

48, 2331 PRAGERSKO, vložek:
239.050,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 3.
1992; TRUMMER GERHARD, Morgengru-
nd 29, WILDON AVSTRIJA, vložek:
204.900,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 3.
1992; LEBER ERWIN, Hauptplatz 72, WIL-
DON AVSTRIJA, vložek: 239.050,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 4. 3. 1992.

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

Sr-14825
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00560 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/05293/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PANAS podjetje za proizvodnjo,
trgovino, gostinstvo in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo
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Sedež: Koroška 105, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DREMELJ ANDREJ, Koro-

ška 10, 2000 MARIBOR, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 2. 1992; MUN-
DA PETRA, Dvorakova 10, 2000 MARIBOR,
vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 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-14827
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00561 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/05299/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PRO-MA proizvodno, storiteno
in trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljanska 27/a, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PODGAJSKI NATALIJA, Lju-

bljanska 27/a, 2000 MARIBOR, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 2.
1992.

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

Sr-14830
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00563 z dne 12. 1.
2000 pod št. vložka 1/02281/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PLAN trgovsko, storitveno in
proizvodno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Medvedova 10, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 2.010,30 Sit
Ustanovitelji: VOGRINEC MIHA, Stara uli-

ca 26, 2351 KAMNICA, vložek: 1.005,15
Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 5. 1990; JERI-
ČEVIČ ANDREJ, Turnerjeva 32, 2000 MA-
RIBOR, vložek: 1.005,15 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-14834
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00567 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/04104/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: EN-ES storitveno in trgovinsko
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Jaskova 48, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VOGRINEC VILKO, Jasko-

va 48, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 4. 1991.

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

Sr-14835
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00568 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/04124/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TURKER-TRANS AND TRADING
mednarodni transport in trgovina expo-
rt-import d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Valesova 9, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.100,00 Sit
Ustanovitelji: TURKER TAMER, Istambul,

TURČIJA, vložek: 2.700,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 15. 1. 1991; TURKER FARUK,
Istambul, TURČIJA, vložek: 2.700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 1. 1991; TURKER KA-
DRI, Istambul, TURČIJA, vložek: 2.700,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 1. 1991.

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

Sr-14836
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00569 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/04139/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz

sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MONTING zaključna in obrtna
dela v gradbeništvu d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Mejna ulica 6, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DP TAPETNIK p.o., Mejna

ulica 6, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 6. 1991.

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

Sr-14837
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00570 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/04150/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BLAZER storitveno in trgovsko
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Strossmayerjeva 26, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČIČ SAMO, Mladin-

ska 7, 2000 MARIBOR, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 6. 1991; GE-
RENČER GIZELA, Mladinska 7, 2000 MA-
RIBOR, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 7. 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-14838
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00571 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/04159/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: FINANCE ING. finančni inženiri-
ng, trgovina na drobno in debelo, uvoz in
izvoz d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Štrekljeva 70, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRANJC TONE, Štrekljeva

70, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 27. 5. 1991.

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

Sr-14839
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00572 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/04163/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5503302
Firma: PEGUS proizvodnja, storitve, tr-

govina, turizem d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Plač 7, 2201 ZGORNJA KUN-

GOTA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČEC PETER, Plač 7,

2201 ZGORNJA KUNGOTA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 5.
1991.

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

Sr-14840
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00573 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/04175/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: LUMOS INŽENIRING trgovina,
inženiring, marketing in inovacije d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kramarjeva 33, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: OSIM TADEJ, Kramarjeva

33, 2000 MARIBOR, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 21. 6. 1991; DINARE-
VIĆ SEAD, Mihala 76, BREZA ZVEZNA RE-
PUBLIKA JUGOS., vložek: 4.000,00 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-14842
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00574 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/04179/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5757657
Firma: COLOSEUM IMMOBILIA & IN-

VESTMENT CO. mednarodno trgovsko in
proizvodno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vrazova 60, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JERKOVIČ GORAN, Vrazo-

va 60, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 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-14843
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00575 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/04224/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: GRAMAT trgovina z gradbenim
materialom in drugimi neživilskimi proiz-
vodi d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Finžgarjeva 4, 2314 ZGORNJA
POLSKAVA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOŠTI DRAGO, Valvazorje-

va 12, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 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-14844
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00576 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/04236/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: POLONA trgovinsko podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Fala 1, 2352 SELNICA OB
DRAVI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit

Ustanovitelji: KRANER JAKOB, Fala 1,
2352 SELNICA OB DRAVI, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 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-14845
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00577 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/04239/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: AGENCIJA A podjetje za pro-
met z nepremičninami in gospodarskim
svetovanjem d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gregorčičeva ulica 23, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOGELNIK NINA, Gregor-

čičeva ulica 29/a, 2000 MARIBOR, vložek:
1.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 8.
1991; BUKOVNIK MATEJA, Pernica 3,
2231 PERNICA, vložek: 3.200,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 8. 8. 1991; FLISAR LAU-
RA, Potrčeva ulica 2, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 3.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 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-14846
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00578 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/04240/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5511151
Firma: MELMAK podjetje za trgovino

in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Fram 214, 2313 FRAM
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JUS ANTON, Fram 214,

2313 FRAM, vložek: 8.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 30. 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
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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-14847
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00579 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/04242/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MIPLET-C.A.A. podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in posredovanje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trubarjeva 1, 2310 SLOVEN-
SKA BISTRICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠOŠTARIČ ANDREJA, Tru-

barjeva 1, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vlo-
žek: 400,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 8.
1991; ŠOŠTARIČ IVO, Trubarjeva 1, 2310
SLOVENSKA BISTRICA, vložek: 7.600,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 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-14848
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00580 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/04252/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: IRTEKS proizvodnja, trgovina in
storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Hrenova 25, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: IRŠIČ IRENA, Hrenova 25,

2000 MARIBOR, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 1. 8. 1991; IRŠIČ VLADI-
MIR, Hrenova 25, 2000 MARIBOR, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 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-14849
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00581 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/04256/00 vpisalo v

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

Firma: INTERCENT podjetje za promet
z nepremičninami, trgovino in opravlja-
nje poslov zunanjetrgovinske dejavnosti
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska cesta 22, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SCHARF HUGO, Peters-

gasse 128, GRAZ 8010 AVSTRIJA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 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-14850
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00582 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/04269/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5511143
Firma: AGROINŽENIRING trgovsko in

proizvodno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Fram 43, 2313 FRAM
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEČOVNIK STANISLAV,

Fram 43, 2313 FRAM, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 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-14851
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00583 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/04270/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DOCOM trgovina, poslovne sto-
ritve in založništvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Strossmayerjeva 26, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BALOH PETER, Lovska 76,

2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 10. 7. 1991.

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

Sr-14852
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00584 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/04286/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: FOKUS družba za gospodarsko
svetovanje in trženje poslovnih storitev
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Neratova 3, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: POTOČNIK SLAVKO, Šma-

rje pri Jelšah 176, 3240 ŠMARJE PRI JEL-
ŠAH, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 18. 7. 1991.

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

Sr-14853
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00585 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/04298/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MOJDAN proizvodno in trgov-
sko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šentpeterska 19, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MALEK DANILO, Šentpete-

rska 19, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 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-14854
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00586 z dne 13. 1.
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2000 pod št. vložka 1/05301/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ELEKTRO IVAN podjetje za tr-
govino, storitve in inženiring d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Glavni trg 17/b, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽUNKOVIČ IVAN, Grabe 21,

2277 SREDIŠČE OB DRAVI, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 2.
1992; ŽUNKOVIČ ALOJZIJA, Grabe 21,
2277 SREDIŠČE OB DRAVI, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 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-14855
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00587 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05316/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: GLUNEC & SONS storitveno in
trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Štrekljeva 70, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 10.250,00 Sit
Ustanovitelji: GLUNEC DAMJAN, Štreklje-

va 70, 2000 MARIBOR, vložek: 7.175,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 2. 1992; VEB-
LE DARKO, Ulica Petra Podleska 15, 2000
MARIBOR, vložek: 3.075,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 14. 2. 1992.

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

Sr-14856
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00588 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05333/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: OPTING trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Borova vas 13, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 10.500,00 Sit

Ustanovitelji: ŠAUPERL HELENA, Borova
vas 13, 2000 MARIBOR, vložek: 10.500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 2. 1991.

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

Sr-14857
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00589 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05348/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ČUŠ podjetje za proizvodnjo,
transport, trgovino in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lackova ulica 13, 2230 LENA-
RT V SLOVENSKIH GORICAH

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČUŠ ROMAN, Gubčeva uli-

ca 2, 2230 LENART V SLOVENSKIH GORI-
CAH, 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-14858
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00590 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05350/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BE & SI podjetje za trgovino,
turizem in posredovanje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Praprotnikova ulica 20, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKAFAR FRANC, Praprotni-

kova ulica 20, 2000 MARIBOR, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 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-14859
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00591 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05354/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SAGUNA organizacija, trgovina
in posredovanje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pesnica 43, 2211 PESNICA
PRI MARIBORU

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRIVEC JURIJ, Ulica bor-

cev 22, 2000 MARIBOR, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 3. 1992; MLA-
KAR ALEN, Pajkova ulica 31, 2000 MARI-
BOR, vložek: 4.000,00 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-14860
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00592 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05355/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: NIKA podjetje za organizacijo
in svetovanje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Glavni trg 23, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETRIČ MIROSLAV, Kline-

tova ulica 8, 2000 MARIBOR, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 3.
1992.

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

Sr-14861
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00593 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05359/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KONING proizvodno, storitveno
in trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Rošnja 29/a, 2205 STARŠE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
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Ustanovitelji: BABIČ JOŽEF, Rošnja
29/a, 2205 STARŠE, vložek: 5.600,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 8. 1. 1992; BABIČ DA-
VID, Rošnja 29/a, 2205 STARŠE, vložek:
2.400,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 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-14862
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00594 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05364/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: EUROZABOJI NIEDERL proizvo-
dnja, storitve in trgovina d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Sokolska 19, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOSTANJEVEC AMALIJA,

Sadjarska 19/b, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 3.
1992; NIEDERL AUGUST, 8342 Unterauer-
sbach 50, GNAS, AVSTRIJA, vložek:
98.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 3.
1992.

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

Sr-14863
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00595 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05379/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SIDUT trgovina in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Cesta v Rošpoh 15, 2351 KA-

MNICA
Osnovni kapital: 9.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOŽIN MLADEN, Lavričeva

18, 2000 MARIBOR, vložek: 3.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 27. 3. 1992; KAMPIČ
MAJDA, Cesta v Rošpoh 15, 2351 KAMNI-
CA, vložek: 3.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 27. 3. 1992; KAMPIČ IGOR, Cesta v
Rošpoh 15, 2351 KAMNICA, vložek:
3.000,00 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-14864
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00596 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05380/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DS podjetje za trgovino, storit-
ve in gostinstvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Macunova 5, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAVORNIK MARIJA, Macu-

nova 5, 2000 MARIBOR, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 1. 1994; KOT-
NIK PAVEL, Macunova 5, 2000 MARIBOR,
vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 1. 1994.

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

Sr-14866
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00597 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05382/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: VRHOVŠEK trgovsko podjetje
import-export d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Poropatova 28, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 30.500,00 Sit
Ustanovitelji: KOROŠEC PETRA, Poro-

patova 28, 2000 MARIBOR, vložek:
30.500,00 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-14868
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00598 z dne 13. 1.

2000 pod št. vložka 1/05385/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: CARIV CONSULTING zavarova-
lne storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Maistrova ulica 17, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 50.000,00 Sit
Ustanovitelji: CARIV CONSULTING

G.M.B.H., Steinfeldgasse 63/a, GRAZ, AV-
STIJA, vložek: 15.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 14. 10. 1991; MARIS d.o.o., Vita Kra-
igherja 8, 2000 MARIBOR, vložek:
10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 10.
1991; BUBENSTINGER MICHAEL, Steinfe-
ldgasse 63/a, GRAZ, AVSTRIJA, vložek:
10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 10.
1991; IVANJKO LEO, Lorgerjeva 5, 2000
MARIBOR, vložek: 5.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 14. 10. 1991; KAVKLER JOŽE,
Vita Kraigherja 8, 2000 MARIBOR, vložek:
10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 10.
1991.

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

Sr-14870
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00599 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05389/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MIHA gradbeništvo in trgovina
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Efenkova ulica 7, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETRAK VESNA, Krajnčiče-

va ulica 4, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 3. 1992.

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

Sr-14872
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00600 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05393/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:
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Firma: INEX-TOUR posredniško, zasto-
pniško in storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lackova 89, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ĐUKIČ MARKO, Šetalište

Veljka Vlahoviča 84, OSIJEK HRVAŠKA, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
13. 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-14874
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00601 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05402/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5610460
Firma: MARIM trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Meljska cesta 1, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MURKO MARIJA, Županči-

čeva 25, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 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-14876
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00602 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05408/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ARCHAN podjetje za inženiring,
svetovanje, trženje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ranca 22, 2211 PESNICA PRI
MARIBORU

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ARČAN IVO, Ranca 22/c,

2211 PESNICA PRI MARIBORU, vložek:
7.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 3.
1992; ŠNURER BOŽIDAR, Kerenčičeva uli-
ca 7, 9252 RADENCI, vložek: 800,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 28. 3. 1992.

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

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

Sr-14878
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00603 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05413/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: VIDEON podjetje za ekonom-
sko propagando d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cankarjeva 21, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETAN DANIJELA, Cankar-

jeva 21, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 3. 1992.

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

Sr-14880
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00604 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05423/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MANUS trgovsko in proizvodno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Glavni trg 25, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: OBLAK MARIO, Glavni trg

25, 2000 MARIBOR, vložek: 10.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 17. 6. 1993.

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

Sr-14882
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00605 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05433/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TIPPO TECHNIC proizvodnja
pralnih strojev, servis in trgovina, iz-
voz-uvoz d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Turnerjeva 17, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 10.660,00 Sit
Ustanovitelji: PRIMUS N.V. industrial Wa-

schers, Heulestratt 51, GULLEGEM 8560
BELGIJA, vložek: 10.660,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 10. 3. 1992.

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

Sr-14883
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00606 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05434/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: COLORADO storitveno in trgov-
sko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Veljka Vlahoviča 71, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 8.029,00 Sit
Ustanovitelji: FERLIČ JANEZ, Bahnlande

4, 8430 Kalndorf an, DER SULM LEIBNITZ,
AVSTRIJA, vložek: 8.029,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 21. 2. 1992.

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

Sr-14886
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00607 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05444/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KIRA storitveno-svetovalno pod-
jetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Glavni trg 19/c, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARKUŠ VERONIKA, Ru-

ska ulica 10, 2000 MARIBOR, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 11.
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-14889
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00608 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05446/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BAČI trgovina na veliko v tranzi-
tu, ingeniring, agencija, marketing in lea-
sing d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Titova cesta 21, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BAČANI DRAGICA, Titova

cesta 21, 2000 MARIBOR, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 2.
1992; KNEŽEVIČ VELIMIR, Antoličičeva 12,
2000 MARIBOR, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 14. 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-14892
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00609 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05465/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KIKLOP trgovsko, storitveno in
proizvodno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljanska 77, 2327 RAČE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MOTALN DAVORIN, Ulica

Planinčevih 56, 2204 MIKLAVŽ NA DRAV-
SKEM POLJU, vložek: 8.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 25. 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-14895
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00610 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/05471/00 vpisalo v

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

Firma: PINGOUIN trgovina z volno in
volnenimi izdelki d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gosposka ulica 5, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 10.359,50 Sit
Ustanovitelji: FRITZ DOMINIKUS, Frohn-

leiten, AVSTRIJA, vložek: 10.359,50 Sit, ne
odgovarja, vstop: 9. 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-14898
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00611 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/05476/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: VREČKA proizvodno, trgovsko
in posredniško podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ruplova 13, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KNAFELC IGOR, Groharje-

va 3, 2000 MARIBOR, 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-14901
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00612 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/05484/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ZAPP proizvodnja, trgovina in
storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Bezena 4/i, 2342 RUŠE
Osnovni kapital: 105.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAJNC SONJA, Bezena

4/i, 2342 RUŠE, vložek: 30.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 30. 3. 1992; KRAJNC
DRAGO, Bezena 4/i, 2342 RUŠE, vložek:
75.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3.
1992.

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

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

Sr-14905
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00613 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/05487/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MARNIJ proizvodno in trgovsko
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kalohova 2, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 9.100,00 Sit
Ustanovitelji: KLEMENČIČ LUDVIK, Lim-

buška 22, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 2. 1992; KLE-
MENČIČ ANTON, Limbuška 22, 2000 MARI-
BOR, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 26. 2. 1992; ROLF HENDRIKUS
CORNELIS, Fleminghstraat 38, Nijmegen, NI-
LLESEN, NIZOZEMSKA, vložek: 5.100,00
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-14909
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00614 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/05491/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: A & T TRADE podjetje za trgovi-
no, gostinstvo in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ertlova 10, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽELEZNIK ANDREJ, Ertlo-

va 10, 2000 MARIBOR, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 3. 1992; TURK
MARTINA, Gosposvetska 11, 2000 MARI-
BOR, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 20. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-14913
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00615 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/05506/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5601860
Firma: TEXLINE proizvodnjo, trgovina

in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Krožna pot 36/a, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: POTOČNIK IGOR, Ulica

Luke Kruniča 33, 2204 MIKLAVŽ, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 5.
1994; VESENJAK DEJAN, Teplyjevo nase-
lje 18, 2000 MARIBOR, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 5. 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-14917
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00616 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/05507/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SIJOTRG podjetje za opravlja-
nje storitev d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prihova 1, 2317 OPLOTNICA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GORIČAN SILVA, Vinarje

91, 2316 ZGORNJA LOŽNICA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 3.
1992; GORIČAN JOŽA, Vinarje 91, 2316
ZGORNJA LOŽNICA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 3. 1992.

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

Sr-14921
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00617 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/05512/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PRIREDITVENI CENTER podjet-
je za proizvodnjo, trženje in opravljanje
storitev doma in v tujini d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Svetozarevska 10, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JERAJ MARJETKA, Nizka

18, 3332 REČICA OB SAVINJI, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 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-14925
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00618 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/05524/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TRADE TEHNICOM d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Glavni trg 17/b, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAPUH MIRAN, Vodnikova

5, 8250 BREŽICE, vložek: 10.000,00 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-14929
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00619 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/05527/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ZMAK uvoz, izvoz, trgovina, turi-
zem, založništvo, agencijske in poslovne
storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Arnolda Tovornika 10, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOPŠE ALFONZ, Arnolda

Tovornika 10, 2000 MARIBOR, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 3.
1992; KOPŠE ZDENKA, Arnolda Tovornika
10, 2000 MARIBOR, vložek: 4.000,00 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-14933
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00620 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/05528/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DE-LA-SLAVI trgovina in storit-
ve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kovača vas 111, 2310 SLO-
VENSKA BISTRICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAKUŠA SLAVICA, Kovača

vas 111, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
24. 3. 1992.

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

Sr-14936
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00621 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/05530/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BRA & SKA trgovsko, storitveno
in proizvodno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Borštnikova 15, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SKAZA ŠTEFAN, Borštniko-

va 15, 2000 MARIBOR, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 4. 1992; STEIN-
BERGER BRANISLAV, Borštnikova 19,
2000 MARIBOR, 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-14939
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00622 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/05531/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

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

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zrkovska 74, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DREVENŠEK STANISLAVA,

Zrkovska 74, 2000 MARIBOR, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 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-14942
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00623 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/05539/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PETIMEX podjetje za storitve,
trgovino, uvoz in izvoz d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Sladki vrh 5/c, 2214 SLADKI
VRH

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETOVAR LJUBOMIR, Sla-

dki vrh 5/c, 2214 SLADKI VRH, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 3.
1992.

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

Sr-14945
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00624 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/05541/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: UNIVERZAL-KRAJNC trgovina in
storitve - ambulantna prodaja d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gosposvetska 20, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAJNC MARJAN, Gospo-

svetska 20, 2000 MARIBOR, 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-14948
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00625 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/05549/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BINKIM podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Schreinerjev trg 8, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIKŠA BRANKO, Schreine-

rjev trg 8, 2000 MARIBOR, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1992; MIK-
ŠA NADEŽDA, Schreinerjev trg 8, 2000 MA-
RIBOR, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 30. 3. 1992.

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

Sr-14951
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00626 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/05550/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MIFA trgovina, storitve in proiz-
vodnja d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pajkova 22, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 19.000,00 Sit
Ustanovitelji: VELDIN ANTON, Pajkova

22, 2000 MARIBOR, vložek: 17.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 5. 3. 1992; PAVLIN MI-
LAN, Pod gradiščem 7/a, 2000 MARIBOR,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
5. 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-14954
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00627 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/05553/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5610621
Firma: FRAJ SHOP podjetje za trgovi-

no, gostinstvo, export-import d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Industrijska 13, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 10.122,00 Sit
Ustanovitelji: PAHLJINA ZLATKO, Meljska

5, 2000 MARIBOR, vložek: 10.122,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 26. 9. 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-14957
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00628 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/05559/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5613981
Firma: DRIADA podjetje za inženiring

in trgovino d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Zgornji Boč 32, 2352 SELNI-

CA OB DRAVI
Osnovni kapital: 360.700,00 Sit
Ustanovitelji: ROJS TIBOR, Cankarjeva

3, 2000 MARIBOR, vložek: 360.700,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 30. 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-14960
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00629 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/05562/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MARLI svetovalno, proizvodno
in trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Goriška 10, 2317 OPLOTNICA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽGAVC MARIJA, Gorica 18,

2317 OPLOTNICA, vložek: 8.000,00 Sit,
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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-14963
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00630 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/05576/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PEPINA-MAX podjetje za trgovi-
no, proizvodnjo in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Log 4/b, 2342 RUŠE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: CELCAR JOŽEFA, Log 4/b,

2342 RUŠE, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgo-
varja, 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-14967
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00631 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/05577/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ADRIATIC T.T.S. trgovsko pod-
jetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska 46, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: ADRIATIC T.T.S. d.o.o., Ra-

dka Petroviča 82, RIJEKA HRVAŠKA, vlo-
žek: 9.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 3. 1992; LUKEŽIČ DUŠAN, Pernica
12/c, 2231 PERNICA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 26. 3. 1992.

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

Sr-14971
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00632 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/05585/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: VOLFER trgovsko podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ruške čete 3, 2342 RUŠE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VOLMAJER FERDINAND,

Gornji trg 36, 2344 LOVRENC NA POHOR-
JU, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 5. 11. 1991.

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

Sr-14975
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00633 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/05586/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MIMI COMMERCE proizvodno,
storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Železnikova 18, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KACAFURA MIHAEL, Žele-

znikova 18, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 3.
1992; POLAJŽER MARJAN, Prvomajska 3,
2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 23. 3. 1992; POLAJŽER
IRENA, Prvomajska 3, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 3. 1992; POREKAR IRENA, Mladinska
7, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 23. 3. 1992.

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

Sr-14979
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00634 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/05592/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: EKOGLOBAL proizvodno, trgo-
vsko in storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tomšičeva 30, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SISINGER IVAN, Zgornja

Kungota 12/c, 2201 ZGORNJA KUNGOTA,
vložek: 2.080,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 4. 1992; MARGAN FLORIAN, Na vrh 9,
2000 MARIBOR, vložek: 2.080,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 6. 4. 1992; EKOGLOBAL
S.R.O., Hradec Kralove 4, Wirtova, ČEŠKO-
SLOVAŠKA, vložek: 3.840,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 6. 4. 1992.

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

Sr-14983
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00635 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/05595/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ABIES proizvodno, trgovsko in
posredniško podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Janževa gora 73, 2352 SELNI-
CA OB DRAVI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MOTALN BORIS, Janževa

gora 73, 2352 SELNICA OB DRAVI, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 4.
1992; ŽIŽEK ROBERT, Greenwiška ulica
10/a, 2000 MARIBOR, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 4. 1992.

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

Sr-14987
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00636 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05422/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: HEADING trgovina in storitve
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Staneta Severja 18, 2000 MA-
RIBOR
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Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VUKOVIĆ VLADAN, Staneta

Severja 18, 2000 MARIBOR, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 4.
1992; VUKOVIĆ CVETA, Staneta Severja
18, 2000 MARIBOR, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 1. 1994.

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

Sr-14991
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00637 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05468/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KERAGRAD storitve, gradbeniš-
tvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ritoznoj 55, 2310 SLOVEN-
SKA BISTRICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAJH BORIS, Pokoše 21,

2314 ZGORNJA POLSKAVA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 4.
1992; MARGUČ JULČI, Gladomes 31, 2316
ZGORNJA LOŽNICA, 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-14995
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00638 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05520/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DJD podjetje za proizvodnjo, tr-
govino, turizem in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kopivnik 7, 2313 FRAM
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DAMIJAN DANICA, Kopiv-

nik 7, 2313 FRAM, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 30. 1. 1992; DAMIJAN JA-
NEZ, Morje 12, 2313 FRAM, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 1.
1992.

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

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

Sr-14998
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00639 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05521/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: STEOL trgovinsko, proizvodno
in storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kramarjeva ulica 8, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠUMENJAK STEOL, Krama-

rjeva ulica 8, 2000 MARIBOR, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 3.
1992; ŠUMENJAK DANICA, Kramarjeva uli-
ca 8, 2000 MARIBOR, vložek: 4.000,00
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-15002
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00640 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05546/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: FILKO trgovina, gostinstvo in tu-
rizem d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Razlagova 22, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 110.250,00 Sit
Ustanovitelji: PEČAR VOJMIR, Tomšiče-

va 25, 2000 MARIBOR, vložek: 11.025,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 4. 1992; KR-
PAN BORIS, V. Novaka 60, VARAŽDIN HR-
VAŠKA, vložek: 99.225,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 28. 4. 1992.

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

Sr-15005
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00641 z dne 13. 1.

2000 pod št. vložka 1/05563/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: IVAN gostinsko, trgovsko, stori-
tveno in proizvodno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Levstikova 9, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DAMIŠ IVAN, Regentova 2,

2000 MARIBOR, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 12. 2. 1992; DAMIŠ VIDA,
Regentova 2, 2000 MARIBOR, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 2.
1992.

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

Sr-15008
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00642 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05565/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: THERMO TECHNIK storitveno
in trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Špelina ulica 19, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 14.294,00 Sit
Ustanovitelji: LASBAHER KARL, Ulica Kri-

biševih 61, 2204 MIKLAVŽ, vložek: 7.147,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 3. 1992; MALLY
BERNHARD JOSEF, Gradnerstr.64, 8055
GRAZ AVSTRIJA, vložek: 7.147,00 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-15011
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00643 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05579/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: INTERWERB podjetje za mar-
keting, reklamne storitve in ekonomsko
propagando d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Markovičeva 8, 2000 MARI-
BOR
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Osnovni kapital: 14.424,00 Sit
Ustanovitelji: KUTSCHI BERND, Kapelle-

nstrasse 8, VOITSBERG 8570, AVSTRIJA,
vložek: 4.760,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
31. 3. 1992; PIETRICH PETER, Strassen-
gel 273, JUDENDORF 8111, AVSTRIJA, vlo-
žek: 4.760,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
31. 3. 1992; POSSNITZ JOSEF, Murweg
36, LEIBNITZ 8430, AVSTRIJA, vložek:
4.904,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 3.
1992.

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

Sr-15014
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00644 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05816/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: NEXUS trgovsko storitveno pod-
jetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vrbanska 25/a, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DIJAK-PERIŠIČ MARIJA, Vr-

banska 25, 2000 MARIBOR, 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-15017
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00645 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05817/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: AS-VICTORY trgovsko podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Malečnik 9, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠOLAJA ZORAN, Mladinskih

delovnih brigad 1, 8273 LESKOVEC PRI
KRŠKEM, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgova-
rja, 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-15020
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00646 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05840/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DIVJAK storitveno, trgovsko in
gostinsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zgornja Senarska 46, 2235
GRADIŠČE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DIVJAK SREČKO, Zgornja

Senarska 46, 2235 GRADIŠČE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 3.
1992.

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

Sr-15023
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00647 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05858/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ZM storitveno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ulica Berte Bukšek 5, 2000

MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAFOŠNIK MARTIN, Ulica

Berte Bukšek 5, 2000 MARIBOR, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 3.
1992.

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

Sr-15026
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00648 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05859/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: YOSAX trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Drumlažno 2, 2318 LAPORJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SAGADIN JOŽE, Drumlaž-

no 2, 2318 LAPORJE - SLOVENSKA BIST-
RICA, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 2. 3. 1992.

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

Sr-15029
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00649 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05876/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: EHO proizvodno-posredniško in
trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Jareninski dol 13, 2221 JARE-
NINA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KARNER DANILO, Železni-

kova ulica 12, 2000 MARIBOR, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 12.
1991.

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

Sr-15032
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00650 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05877/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: VODOVNIK prevozništvo in tr-
govina d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska 52, 2317 OPLOT-
NICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VODOVNIK EMIL, Partizan-

ska 52, 2317 OPLOTNICA, 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)
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izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-15035
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00651 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05882/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KLENOVŠEK gostinsko, storit-
veno in trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Bratov Greif 32, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLENOVŠEK NEVENKA,

Bratov Greif 32, 2000 MARIBOR, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 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-15038
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00652 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05899/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5653975
Firma: SALAMANDER turistično in tr-

govsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Prešernova ulica 1, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAUTBERGER KARMEN,

Kamniška 2, 2000 MARIBOR, 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-15041
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00653 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05901/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz

sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: EVROHEN podjetje za proizvo-
dnjo, trgovino in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: V Hotinje 30, 2204 MIKLAVŽ
NA DRAVSKEM POLJU

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HUDIN FRANC, V Hotinje

30, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU,
vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 3. 1992.

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

Sr-15044
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00654 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05905/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: AVTO MARKOVIČ trgovsko in
storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ruška 112, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARKOVIČ BOJAN, Mihe

Zidanška 6, 2341 LIMBUŠ, 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-15047
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00655 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05917/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DISKONT ŠTERN trgovsko in
storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kosovelova 5, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTERN RUDI, Kosovelova

5, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1992.

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

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

Sr-15050
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00656 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05920/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ŽIVINA COMMERCE trgovsko,
posredniško in gostinsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljanska 67, 2327 RAČE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JURIČ MIRAN, Fram 151,

2313 FRAM, vložek: 8.000,00 Sit, ne od-
govarja, 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-15053
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00657 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05925/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: VID TRADE trgovsko, posredni-
ško in gostinsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljanska 67, 2327 RAČE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JURIČ VID, Fram 151, 2313

FRAM, vložek: 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-15056
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00658 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05926/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ATTIC podjetje za trgovino, ma-
rketing, posredovanje in proizvodnjo
d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Špindlerjeva 50, 2310 SLO-
VENSKA BISTRICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PINTARIČ LUNEŽNIK BO-

ŽENA, Visole 34, 2331 PRAGERSKO, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 3. 1992; RUS MILENKO, Špindlerjeva
50, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-15059
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00659 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05932/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5627575
Firma: PROTECT FV storitve varovanja

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gregorčičeva 21, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 1.072.000,00 Sit
Ustanovitelji: PROTECT podjetje za varo-

vanje in trgovino d.o.o., Gregorčičeva 21,
2000 MARIBOR, vložek: 1.072.000,00 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.

Sr-15062
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00660 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05936/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ŠPILER agroživilsko in trgovsko
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Spodnja Voličina 119, 2232
VOLIČINA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FRAS JOŽEF, Spodnja Voli-

čina 119, 2232 VOLIČINA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 2. 1992; FRAS
DRAGICA, Spodnja Voličina 119, 2232 VO-

LIČINA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 17. 2. 1992.

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

Sr-15065
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00661 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05937/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: JURE podjetje za proizvodnjo,
trgovino in posredovanje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Leskovec 60, 2331 PRAGER-
SKO

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SABELNIK BOJAN, Lesko-

vec 60, 2331 PRAGERSKO, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 2.
1992.

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

Sr-15068
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00662 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05953/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: A & E biro za podjetniški, finan-
čni, davčni in knjigovodski consulting, tr-
govino, izvoz-uvoz, zastopanje in servis
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kagerjeva 7, 2312 OREHOVA
VAS - RADIZEL

Ustanovitelji: LEITINGER ALEKSANDER,
Kagerjeva 7, 2312 OREHOVA VAS - RADI-
ZEL, ne odgovarja, vstop: 13. 12. 1991.

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

Sr-15071
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00663 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05959/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DRADUC trgovina in storitve
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska 71, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 43.000,00 Sit
Ustanovitelji: OZVALDIČ DRAGICA, Parti-

zanska 71, 2000 MARIBOR, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 3.
1992; OZVALDIČ DUŠAN, Partizanska 71,
2000 MARIBOR, vložek: 35.000,00 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-15083
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00669 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/04066/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TIMAZO trgovsko, storitveno in
proizvodno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šentilj 124/c, 2212 ŠENTILJ
V SLOVENSKIH GORICAH

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SUŽNIK SILVA, Spodnje Do-

brenje 35, 2211 PESNICA PRI MARIBORU,
vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
3. 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-15087
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00672 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/04079/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ROSTESA podjetje za izdelavo
in prodajo dekorativnih predmetov in ob-
lačil d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo
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Sedež: Tomšičeva ulica 16, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROZMAN ŠTEFANIJA, Na

otoku 6, 3000 CELJE, vložek: 4.800,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 6. 1991; ROZ-
MAN ROMAN, Tomšičeva ulica 16, 2000
MARIBOR, vložek: 1.600,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 14. 6. 1991; VAUPOTIČ SABI-
NA, Tomšičeva ulica 16, 2000 MARIBOR,
vložek: 1.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 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-15089
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00673 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/04212/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ADLER trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ugovec 24, 2317 OPLOTNICA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRANJEC STANISLAV,

Ugovec 24, 2317 OPLOTNICA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 3.
1991.

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

Sr-15094
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00675 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/04755/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KREMPL podjetje za trgovino in
storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Meljski dol 7, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KREMPL ALOJZ, Meljski dol

7, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 25. 6. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa

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

Sr-15097
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00676 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05961/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: POSTILLION vinoteka in anti-
kvitete d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pod hribom 4, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽULA BORUT, Pod hribom

4, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 23. 3. 1992.

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

Sr-15100
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00677 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05965/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: FULVIA podjetje za prodaj-
no-projektivni inženiring d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Štantetova 32, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SANCIN ALJAŽ, Štantetova

32, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 15. 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-15103
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00678 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05968/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: FRAS trgovina in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Spodnja Voličina 119/a, 2232
VOLIČINA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FRAS MARJETA, Spodnja

Voličina 119/a, 2232 VOLIČINA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 3.
1992; FRAS VINKO, Spodnja Voličina
119/a, 2232 VOLIČINA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 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-15106
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00679 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05972/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: LIDES storitve in trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gregorčičeva 19, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LIBERALNO-DEMOKRAT-

SKA STRANKA, Dalmatinova 4, 1000 LJUB-
LJANA, 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-15109
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00680 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05977/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5710006
Firma: INTERTEAM trgovsko in proiz-

vodno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Trg svobode 28, 2310 SLO-

VENSKA BISTRICA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOROŠEC JOŽE, Žabljak

29, 2318 LAPORJE, 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:
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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-15112
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00681 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05983/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: LEPICO trgovsko, proizvodno in
storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Smetanova 47, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 10.626,00 Sit
Ustanovitelji: REMIH BOGOMIR, Smeta-

nova 47, 2000 MARIBOR, vložek:
10.626,00 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-15115
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00682 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05994/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: FRANJO prevozništvo in servis-
ne storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Malečnik 200, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAČEK FRANJO, Goriška

8, 2000 MARIBOR, vložek: 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-15118
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00683 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05995/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KERAMIKAT proizvodno trgov-
sko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vertnikova 1, 2342 RUŠE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GORENAK HELENA, Vert-

nikova 1, 2342 RUŠE, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 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-15121
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00684 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/05996/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: LAMAPHI trgovina in storitve
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cankarjeva 22, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAMPELJ FRANC, Cankar-

jeva 22, 2000 MARIBOR, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 3. 1992; LAM-
PELJ DARINKA, Cankarjeva 22, 2000 MA-
RIBOR, vložek: 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-15124
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00685 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/05997/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ALL-MAKE trgovina in storitve
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ruška 11, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 189.000,00 Sit
Ustanovitelji: HEDŽET IGOR, Ruška 11,

2000 MARIBOR, vložek: 75.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 30. 3. 1992; MAJHEN AN-
DREJKA, Počehovska 30, 2000 MARIBOR,
vložek: 114.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 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-15126
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00686 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/06001/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DERMA-ČREVARSTVO veletrgo-
vina, uvoz-izvoz, zastopanje in posredo-
vanje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Slivniško Pohorje 3, 2311
HOČE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DERMA-ČREVARA društve-

no poduzeće za proizvodnju, preradu i pro-
met crijeva p.o., P.Miškine 55, VARAŽDIN R
HRVAŠKA, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 1. 4. 1992.

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

Sr-15128
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00687 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/06011/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BERA trgovsko proizvodno pod-
jetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Levčeva 10/a, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRIVEC ORCI, Ob Lazni-

škem potoku 70, 2341 LIMBUŠ, 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-15130
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00688 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/06020/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:
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Firma: MATJANEC trgovina, proizvod-
nja in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šentiljska 11, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MATJANEC STJEPAN, Gra-

diška 39, 2211 PESNICA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 3. 1992.

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

Sr-15132
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00689 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/06021/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: LEBA trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica 9.maja 19, 2204 MIKLA-
VŽ NA DRAVSKEM POLJU

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BERLE DRAGO, Ulica 9.

maja 19, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM
POLJU, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 24. 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-15134
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00690 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/06023/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: EUROOPST podjetje za trgovi-
no, proizvodnjo in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lackova 17, 2230 LENART
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLEMENČIČ ALEKSAN-

DER, Lackova 17, 2230 LENART, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 7.
1992.

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

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

Sr-15136
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00691 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/06031/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KDD gostinske storitve, trgovi-
na d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zgornja Velka 118/a, 2213
ZGORNJA VELKA

Osnovni kapital: 110.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRANER DRAGICA, Zgor-

nja Velka 118/a, 2213 ZGORNJA VELKA,
vložek: 110.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 17. 6. 1992.

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

Sr-15138
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00692 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/06036/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: NAL podjetje za proizvodnjo, tr-
govino in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pot k mlinu 15, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HAVLAS DUŠANKA, Pot k

mlinu 15, 2000 MARIBOR, 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-15140
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00693 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/06037/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TRASER podjetje za geodetska
dela d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Koroška cesta 61, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BREZOVEC SLAVKO, Ga-

čice 104, IVANEC, R HRVAŠKA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 3.
1992; ROKAVEC BOGDAN, Betnavska 131,
2000 MARIBOR, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 25. 3. 1992.

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

Sr-15142
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00694 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/06043/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: VARMONT uslužnostno ključav-
ničarstvo in trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Malečnik 62, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TULIMIROVIČ DOBRIVOJE,

Malečnik 62, 2000 MARIBOR, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 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-15144
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00695 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/06054/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: VERIGA trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ulica Drine Gorišek 14, 2341

PEKRE-LIMBUŠ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠALAMUN ALOJZIJA, Ulica

Drine Gorišek 14, 2341 LIMBUŠ, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 3.
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-15146
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00696 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/06058/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: FAMILY STAR trgovsko in pos-
redniško podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Za gozdom 18/a, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARINŠEK TATJANA, Ulica

Veljka Vlahoviča 79, 2000 MARIBOR, 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 regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-15149
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00697 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/06067/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MAMER TRADE trgovsko in sto-
ritveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Falska cesta 107, 2342 RUŠE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠAČIRI MAMER, Falska ce-

sta 107, 2342 RUŠE, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 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-15152
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00698 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/06068/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5639093
Firma: SELCOMMERCE trgovsko in

storitveno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Divjakova 14, 2204 MIKLAVŽ

NA DRAVSKEM POLJU
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SELIMI BISERKA, Divjako-

va 14, 2204 MIKLAVŽ, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 3. 1992; SELI-
MI ENVER, Divjakova 14, 2204 MIKLAVŽ,
vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 3. 1992.

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

Sr-15155
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00699 z dne 13. 1.
2000 pod št. vložka 1/06073/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: VP podjetje za proizvodnjo, tr-
govino, gostinstvo, storitve ter uvoz in
izvoz d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vrablova 34, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PINTARIČ VIKTOR ST., Vra-

blova 34, 2000 MARIBOR, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 3.
1992; PINTARIČ VIKTOR ML., Vrablova 34,
2000 MARIBOR, vložek: 50.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 26. 3. 1992.

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

Sr-15158
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00700 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/05605/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: HIST-O podjetje za storitveno
dejavnost d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zimica 87/b Zgornja Korena,
2241 SPODNJI DUPLEK

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit

Ustanovitelji: FEKONJA MILAN, Zimica
87/b Zgornja Korena, 2241 SPODNJI DUP-
LEK, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 7. 2. 1992.

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

Sr-15161
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00701 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/05606/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TOP QVATRO export-import
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica 4. julija 108, 2241 SPO-
DNJI DUPLEK

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAJNC TOMAŽ, Ulica 4.

julija 108, 2241 SPODNJI DUPLEK, vložek:
2.880,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4.
1992; WETL FRANZ, Ackergasse 11, LIPI-
CA, AVSTRIJA, vložek: 2.880,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 2. 4. 1992; GOTTEFRIED
HAAS KARL, Aflenz 67, WAGNA, AVSTRIJA,
vložek: 2.880,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
2. 4. 1992.

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

Sr-15164
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00702 z dne 14. 1.
2000 pod št. vložka 1/05608/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PRIMOŽ proizvodno in trgovsko
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Hotinja vas 82, 2312 OREHO-
VA VAS

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROJKO MAKSIMILJAN, Ho-

tinja vas 82, 2312 OREHOVA VAS, 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-
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ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-15166
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00703 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/05616/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: PRENANEJA podjetje za pre-
vajanje strokovnih tekstov in posredo-
vanje informacij d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Krekova 6, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOGLER JANEZ, Krekova

6, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 7. 4. 1992.

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

Sr-15169
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00704 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/05639/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: GERŽINA VIDEOTON podjetje
za produkcijo glasbenih in video prog-
ramov d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Židovska ulica 12, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GERŽINA ZDRAVKO, Fer-

kova 11, 2000 MARIBOR, 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-15172
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00705 z dne

14. 1. 2000 pod št. vložka 1/05649/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ŠTABEJ trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vrbanska 97, 2351 KAMNICA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTABEJ JOŽICA, Kamni-

ška graba 6, 2351 KAMNICA, ne odgovar-
ja, vstop: 27. 3. 1992.

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

Sr-15175
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00706 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/05656/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: JORDAN & REMŠAK gradbeni-
štvo, trgovina in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zimica 8/a, 2242 ZGORNJA
KORENA

Osnovni kapital: 176.000,00 Sit
Ustanovitelji: JORDAN MARJAN, Ulica

Moše Pijade 11, 2000 MARIBOR, vložek:
56.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 4.
1992; REMŠAK BOJAN, Zimica 8/a, 2242
ZGORNJA KORENA, vložek: 120.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 4. 1992.

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

Sr-15178
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00707 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/05659/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: LARGO trgovina in storitve
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Crnekova 5, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 43.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOSEC NADA, Crnekova

5, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00 Sit,

ne odgovarja, vstop: 13. 3. 1992; KUT-
NJAK DRAGO, Crnekova 5, 2000 MARI-
BOR, vložek: 35.000,00 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-15181
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00708 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/05671/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5944295
Firma: STRAŽUNČEK trgovinsko in

storitveno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kosovelova 8/b, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KORDIGEL JURIJ, Trg Du-

šana Kvedra 14, 2000 MARIBOR, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992.

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

Sr-15184
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00709 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/05676/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: NI & ZO ELECTROSTANDARD
podjetje za trgovino in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zrkovska 73, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JANKOVIČ NIKOLA, Kar-

deljeva 69, 2000 MARIBOR, vložek:
8.000,00 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 gos-
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podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-15187
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00710 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/05684/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: PREVOD podjetje za instalacij-
ska dela, storitve, trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Aškerčeva ulica 29, 2342
RUŠE

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

Aškerčeva ulica 29, 2342 RUŠE, 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-15190
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00711 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/05691/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5625645
Firma: AJATO podjetje za navtiko, tr-

govino in posredovanje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Tomšičeva 1, 2310 SLOVEN-

SKA BISTRICA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOKOL MARJAN, Kovača

vas 65, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
9. 3. 1992; NEMEC MAKSIMILJAN, Jen-
kova 4, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
9. 3. 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-15193
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00712 z dne

14. 1. 2000 pod št. vložka 1/05698/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: MIMAR trgovsko storitveno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Milčinskega 17, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRANVOGL MILIBOJ, Uli-

ca Staneta Severja 19, 2000 MARIBOR,
vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
3. 2. 1993; KRANVOGL MARJETICA, Uli-
ca Staneta Severja 19, 2000 MARIBOR,
vložek: 4.000,00 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-15196
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00713 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/05699/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: LIBITA trgovina, zastopstva,
marketing, kooperacija, zunanja trgovi-
na d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ptujska cesta 116, 2204 MI-
KLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Osnovni kapital: 11.920,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČIČ BORUT, Gereč-

ja vas 104, 2250 PTUJ, vložek: 3.973,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 3. 1992; AN-
TOLIČ ZVEZDANA, Ulica 25. maja 10,
2250 PTUJ, vložek: 3.973,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 12. 3. 1992; TEMENT MA-
RIJA, Pobrežje 96, 2284 VIDEM PRI PTU-
JU, vložek: 3.973,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 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-15199
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00714 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/05718/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ŠABEDER trgovsko, proizvod-
no in storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Krčevina pri Vurberku 182,
2241 SPODNJI DUPLEK

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠABEDER SREČKO, Kr-

čevina pri Vurberku 182, 2241 SPODNJI
DUPLEK, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 30. 3. 1992; ŠABEDER BRAN-
KO, Zgornji Duplek 100, 2241 SPODNJI
DUPLEK, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgova-
rja, 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-15202
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00715 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/05728/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: MONADA storitveno podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta na Žavcerja 51, 2351
KAMNICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: WALDHUTEER DUŠAN,

Dvorakova 10/c, 2000 MARIBOR, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 4.
1992.

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

Sr-15205
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00716 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/05732/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: A PROPOS ! storitveno podjet-
je d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica 30. maja 2, 2342 LIM-
BUŠ

Osnovni kapital: 245.000,00 Sit
Ustanovitelji: DEČKO SIMONA, Staneta

Severja 7, 2000 MARIBOR, vložek:
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245.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 3. 1992.

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

Sr-15208
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00717 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/05736/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ARTKOPPS proizvodno in sto-
ritveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prvomajska 31, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FLORIJAN DARKO, Prvo-

majska 31, 2000 MARIBOR, 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-15211
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00718 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/05738/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: NA-VI proizvodno, trgovsko in
storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ob potoku 35, 2310 SLOVEN-
SKA BISTRICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FELICIJAN BOJAN, Iršiče-

va 14, 3000 CELJE, vložek: 1.600,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992; POHA-
JAČ ŠTEFAN, Vinterjeva 5, 3212 VOJNIK,
vložek: 1.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 4. 1992; VERDEL FRANC, Toneta Meli-
ve 12, 3210 SLOVENSKE KONJICE, vlo-
žek: 1.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 4. 1992; VILČNIK JANEZ, Ob potoku
35, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vložek:
1.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992; VILČNIK NADA, Ob potoku 35, 2310
SLOVENSKA BISTRICA, vložek: 1.600,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992.

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

Sr-15214
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00719 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/05749/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: AL-JEZANY podjetje za uvoz-iz-
voz, trgovino in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dominkuševa 10, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: AL-JEZANY MARIJA, Do-

minkuševa 10, 2000 MARIBOR, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 3.
1992.

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

Sr-15217
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00720 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/05750/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: OBIMEX MARIBOR trgovina in
storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kardeljeva 75, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 536.500,00 Sit
Ustanovitelji: OBOD preduzeće, elektro-

industrija Cetinje, Njegoševa 143, CETI-
NJE, vložek: 400.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 4. 4. 1992; ASOM društvo za
proizvodnju aparata za ugostiteljstvo sa o.o.,
Njegoševa 143, CETINJE, vložek:
128.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 4.
1992; MURKS DRAGO, Flisova 28, 2311
HOČE, 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-15221
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00721 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/05757/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: B.I.U.W., gradbeništvo, inženi-
ring, export-import d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trubarjeva 9, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: USSAR VERNER, Trubar-

jeva 9, 2000 MARIBOR, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 4. 1992; BA-
RANJA IVAN, Veljka Vlahoviča 49, 2000
MARIBOR, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 1. 4. 1992.

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

Sr-15225
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00722 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/05775/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5617839
Firma: INVAR projektiranje in inženiri-

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

odgovornostjo
Sedež: Košaški dol 88, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JARC KARL, Košaški dol

88, 2000 MARIBOR, 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-15228
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00723 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/05777/00
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vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5796539
Firma: KLANSIS & CO. podjetje za pro-

izvodnjo, oblikovanje, nabavo in proda-
jo gradbenih materialov d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Maistrova 23, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 12.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLANEČEK PETRA, Maist-

rova 23, 2000 MARIBOR, vložek: 6.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 1. 1992; KLA-
NEČEK MATEJA, Maistrova 23, 2000 MA-
RIBOR, vložek: 6.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 27. 1. 1992.

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

Sr-15231
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00724 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/05784/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ANTARIST podjetje za trgovin-
ske storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gregorčičeva 23, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAPIČ RISTO, Gregorčiče-

va 23, 2000 MARIBOR, vložek: 3.200,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 2. 1992; UR-
ŠIČ TATJANA, Via C. terni 32, TREVIGLIO
ITALIJA, vložek: 3.200,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 20. 2. 1992; GIVOIA ANTONIO,
Via C. Terni 32, TREVIGLIO ITALIJA, vlo-
žek: 1.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 2. 1992.

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

Sr-15236
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00726 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/06092/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5669332

Firma: MIKOD podjetje za posredova-
nje v blagovnem prometu d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Nova ulica 19, 2319 POLJČA-
NE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KODRIČ MILAN, Nova uli-

ca 19, 2319 POLJČANE, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 3. 1992.

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

Sr-15239
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00727 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/06080/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ELTROS podjetje za trgovino
in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ob železnici 11, 2327 RAČE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAPEL GUSTAV-ENGEL-

BERT, Ob železnici 11, 2327 RAČE, vlo-
žek: 2.400,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
7. 1. 1992; KAPEL LILIJANA, Ob železnici
11, 2327 RAČE, vložek: 3.200,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 7. 1. 1992; KAPEL AV-
GUŠTINA, Ob železnici 11, 2327 RAČE,
vložek: 2.400,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
7. 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-15242
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00728 z dne
17. 1. 2000 pod št. vložka 1/06096/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: BO & BER podjetje za trgovino,
turizem, intelektualne storitve in posre-
dovanje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Heroja Zidanška 18, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SELIČ DRAGO, Brezno 80,

2363 PODVELKA, vložek: 1.600,00 Sit,

ne odgovarja, vstop: 16. 12. 1992; PALIF-
ROV STOJAN, Borova vas 11, 2000 MARI-
BOR, vložek: 1.600,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 16. 12. 1999; SAGADIN IVAN, Cir-
kovce 59/b, 2326 CIRKOVCE, vložek:
1.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 12.
1992; HORVAT BRANKA, Krekova 20,
2000 MARIBOR, vložek: 1.600,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 16. 12. 1992; KOS ERIK,
Cankarjeva 25, 2000 MARIBOR, vložek:
1.600,00 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-15245
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00729 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/06882/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: PANTRG podjetje za trgovsko
in storitveno dejavnost d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta Graške gore 1, 2341
PEKRE-LIMBUŠ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAJŠP TADEJ, Fram 92,

2313 FRAM, vložek: 8.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 11. 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-15248
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00730 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/06104/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: SRC Informacijski inženiring
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Strossmayerjeva 26, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SRC d.o.o., Tržaška 118,

1000 LJUBLJANA, vložek: 51.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 28. 4. 1992; INTER-
MERX-R d.o.o., Strossmayerjeva ulica 26,
2000 MARIBOR, vložek: 34.000,00 Sit,
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ne odgovarja, vstop: 28. 4. 1992; FORUM
d.o.o., Vojašniška ulica 10, 2000 MARI-
BOR, vložek: 15.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 28. 4. 1992.

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

Sr-15251
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00731 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/06105/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5638976
Firma: MR. FUDJI trgovina, export-im-

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

odgovornostjo
Sedež: Pobreška cesta 38, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SKENDER FETAHI, Pob-

reška cesta 38, 2000 MARIBOR, vložek:
100.000,00 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-15254
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00732 z dne
17. 1. 2000 pod št. vložka 1/06114/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: VITATRG storitveno podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Minarikova 16, 2342 RUŠE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽERJAL MARJETA, Pohor-

skega bataljona 6, 2342 RUŠE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 3.
1992.

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

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

Sr-15257
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00733 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/06122/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ELEKTRO SUHODOLČAN pod-
jetje za elektroinštalacije, trgovino, sto-
ritve in servis d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Koseskega 53, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SUHODOLČAN MIRAN,

Koseskega 53, 2000 MARIBOR, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 3.
1992; SUHODOLČAN ROMANA, Koseske-
ga 53, 2000 MARIBOR, 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-15260
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00734 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/06125/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: TRANSPORT KLAMPFER trgo-
vsko storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Miklavška cesta 51, 2311
HOČE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLAMPFER JOŽEF, Mikla-

vška cesta 51, 2311 HOČE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 3.
1992.

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

Sr-15263
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00735 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/06126/00

vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ELEKTRONUS trgovsko, storit-
veno in proizvodno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Selce 31, 2232 VOLIČINA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ORNIK DRAGO, Selce 31,

2232 VOLIČINA, 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-15271
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00738 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/06132/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: I & I TRADE podjetje za posre-
dovanje, zastopanje, uvoz in izvoz d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica pri pošti 6, 2341 PEK-
RE-LIMBUŠ

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ORNIK ALBERT, Ulica pri

pošti 6, 2341 PEKRE-LIMBUŠ, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-15275
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00739 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/06133/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5667011
Firma: EBENWALDER & KLAPSCH

proizvodnja in trgovina hladilnih naprav
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Starše 86/f, 2205 STARŠE
Osnovni kapital: 10.810,00 Sit
Ustanovitelji: EBENWALDER ALFRED,

Wasserwerkstrasse 8, LEIBNITZ AVSTRIJA,
vložek: 7.570,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
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7. 4. 1992; KLAPSCH ERNST, Grubtal 1,
AVSTRIJA, vložek: 3.240,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 7. 4. 1992.

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

Sr-15279
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00740 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/06134/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: TT SOLO družba za trgovino,
turizem, svetovanje, projektiranje in ra-
cionalizacijo mesne industrije, impo-
rt-export d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Regentova ulica 10, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: CRNOGORAC ANGELA,

Regentova ulica 10, 2000 MARIBOR, 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-15283
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00741 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/06135/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: KOREZTRANS transportno,
storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Križni vrh 32, 2318 LAPORJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOREZ ANTON, Križni vrh

32, 2318 LAPORJE, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 26. 3. 1992.

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

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

Sr-15287
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00742 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/06142/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: GASTON proizvodnja, trgovina
in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sokolska 19, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RODOŠEK BOJAN, Jen-

kova 51, 2000 MARIBOR, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 11.
1993.

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

Sr-15291
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00743 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/06143/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

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

odgovornostjo
Sedež: Črešnjevec ob Dravi 20, 2352

SELNICA OB DRAVI
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠERBINO MARIJA, Čreš-

njevec ob Dravi 20, 2352 SELNICA OB
DRAVI, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 23. 3. 1992; ŽAGAR VIKTORIJA, Ož-
balt 61, 2361 OŽBALT, 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-15295
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00744 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/06145/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: EUROFASHION podjetje za re-
klamo in ekonomsko propagando d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Koroška cesta 115, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIRC ZVEZDANA, Koroška

cesta 115, 2000 MARIBOR, 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-15299
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00745 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/06146/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: GALUMASH trgovsko in proiz-
vodno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Belokranjska 36, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GALUNIČ LUČKA, Belok-

ranjska 36, 2000 MARIBOR, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992.

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

Sr-15303
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00746 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/06147/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5650011
Firma: LENNY’S export-import d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Tyrševa ulica 24, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SNEŽIČ ALENKA, Tyrševa

ulica 24, 2000 MARIBOR, 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-
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ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-15307
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00747 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/06151/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: FILIPIČ trgovsko, proizvodno,
gostinsko in storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica Moše Pijade 21, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FILIPIČ ANDREJ, Majcige-

rjeva ulica 9, 2000 MARIBOR, 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-15311
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00748 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/06153/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: MI-RA-FOT podjetje za storitve
in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Radvanjska cesta 65, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MURŠAK LJUBOMIRA, Trg

Dušana Kvedra 9, 2000 MARIBOR, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 2.
1992; MURŠAK ZMAGOSLAV, Trg Dušana
Kvedra 9, 2000 MARIBOR, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 2.
1992.

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

Sr-15315
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00749 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/06158/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5649145
Firma: LAJN, transport, trgovina, pos-

redovanje, marketing, turizem, inženiri-
ng, storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Frankolovska 22, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIHELAK BORIS, Franko-

lovska 22, 2000 MARIBOR, 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-15319
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00750 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/06160/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: PIKNIK trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Spodnji Gaj pri Pragerskem
40, 2331 PRAGERSKO

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: NAPAST BOJAN, Spodnji

Gaj pri Pragerskem 40, 2331 PRAGER-
SKO, 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-15323
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00751 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/06165/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: M & V ŠENVETER podjetje za
ekonomiko in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica Jožeta Štanteta 14,
2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠENVETER MILENKA, Uli-

ca Jožeta Štanteta 11, 2204 MIKLAVŽ NA
DRAVSKEM POLJU, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 19. 3. 1992; ŠENVE-
TER VOJKO, Ulica Jožeta Štanteta 14,
2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU,
vložek: 4.000,00 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-15327
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00752 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/06166/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: MI-TUR podjetje za gostinstvo
in turizem d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Farovec 6, 2318 LAPORJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAJNC MARJAN, Faro-

vec 6, 2318 LAPORJE, 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-15331
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00753 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/06174/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: PROTNER trgovina in storitve
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dragučova 65/a, 2231 PER-
NICA PRI MARIBORU

Osnovni kapital: 342.000,00 Sit
Ustanovitelji: PROTNER LEOPOLD, Dra-

gučova 65/a, 2231 PERNICA PRI MARI-
BORU, vložek: 342.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 26. 3. 1992.

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

Sr-15335
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00754 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/06183/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: MMK podjetje za trgovino in
storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Smetanova ulica 33, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOŠIR JOŽE, Smetanova

ulica 33, 2000 MARIBOR, 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-15339
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00755 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/06185/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: EKING podjetje za trgovinsko,
posredniško in storitveno dejavnost
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Železnikova ulica 16, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRISTL DANIJEL, Železni-

kova ulica 16, 2000 MARIBOR, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 3.
1992.

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

Sr-15343
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00756 z dne

14. 1. 2000 pod št. vložka 1/06197/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: TADOS trgovsko in proizvodno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Knafelčeva 6, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽUGELJ ANTON ZVONKO,

Knafelčeva 6, 2000 MARIBOR, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 3.
1992; ŽUGELJ-SEDMAK SLAVKA, Knafel-
čeva 6, 2000 MARIBOR, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 3. 1992.

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

Sr-15347
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00757 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/06199/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: HIGOS podjetje za storitve in
trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Poštelska ulica 15, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 170.000,00 Sit
Ustanovitelji: REŠMAN BRUNO, Ferko-

va ulica 18, 2000 MARIBOR, vložek:
60.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 7.
1992; GSELMAN DAMJAN, Trg Borisa Kid-
riča 2, 2000 MARIBOR, vložek:
110.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 7.
1992.

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

Sr-15351
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00758 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/06202/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: PROMPT podjetje za založništ-
vo, posredništvo in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Staneta Severja 19, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ODER MILAN, Staneta Se-

verja 19, 2000 MARIBOR, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 3.
1992.

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

Sr-15355
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00759 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/06205/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: GRAZZIA podjetje za opravlja-
nje trgovinske dejavnosti na debelo in
drobno, proizvodnja in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zrkovska cesta 138, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LORBER SONJA, Zrkovska

cesta 138, 2000 MARIBOR, 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-15359
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00760 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/06210/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: MEA TRADE podjetje za trgovi-
no, uvoz, izvoz, gostinstvo in turizem
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ruska ulica 1, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: EKART ALJAŽ, Ruska ulica

1, 2000 MARIBOR, 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
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navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-15363
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00761 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/06214/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: SEL podjetje za promet, špedi-
cijo, gradbeništvo, trgovino, zastopanje,
posredovanje ter izvoz in uvoz d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hlebova ulica 8, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTRUCL ANTON, Hlebova

ulica 8, 2000 MARIBOR, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 3. 1992; ŠT-
RUCL ILONKA, Pod vinogradi 4, 2000 MA-
RIBOR, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 27. 3. 1992.

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

Sr-15367
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00762 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/06236/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5658993
Firma: TEKAVEC TRANSPORT trgov-

sko, transportno in storitveno podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Leskovec 56, 2331 PRAGER-
SKO

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TEKAVEC JOŽEF, Lesko-

vec 56, 2331 PRAGERSKO, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 4.
1992.

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

Sr-15371
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00763 z dne
17. 1. 2000 pod št. vložka 1/06237/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: GMV trgovina in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Antoličičeva 10, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GAJIĆ GAVRILO, Antoliči-

čeva 10, 2000 MARIBOR, 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-15375
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00764 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/06238/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: VING podjetje za trgovsko, sto-
ritveno in gradbeno dejavnost d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Maistrova ulica 8/a, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 19.552,00 Sit
Ustanovitelji: VIVOD ANDREJ, Maistrova

ulica 8/a, 2000 MARIBOR, vložek:
19.552,00 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-15379
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00765 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/06240/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: PREMART proizvodno, trgovin-
sko in storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sokolska ulica 19, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PREMZL IVAN, Ciril Meto-

dova 5, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 3. 1992.

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

Sr-15383
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00766 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/06243/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: PODGORNIK podjetje za proiz-
vodnjo in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Krčevina pri Vurbergu 157/e,
2241 SPODNJI DUPLEK

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PODGORNIK FRANC, De-

lavska ulica 14, 2000 MARIBOR, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 2.
1992.

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

Sr-15387
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00767 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/06245/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: PERPAR projektivno, proizvod-
no in storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 41, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PERPAR ZDENKO, Ljub-

ljanska 41, 2000 MARIBOR, 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 gos-
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podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-15391
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00768 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/06246/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: WAJO projektivno, proizvodno
in storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Koroška cesta 100, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JOSKA WALTER, Stross-

mayerjeva ulica 17, 2000 MARIBOR, 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-15395
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00769 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/06248/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: TRIV podjetje za gradbeništvo,
inženiring, trgovino, storitve, usluge in
servis d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta v Rošpoh 108/a, 2351
KAMNICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VLASAK DARIJA, Cesta v

Rošpoh 108/a, 2351 KAMNICA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 3.
1992.

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

Sr-15399
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00770 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/06254/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5656478
Firma: COMMERC podjetje za trgovi-

no, gostinstvo, storitve, export-import
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Črešnjevec n.h., 2310 SLO-
VENSKA BISTRICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SORŠAK FRANC, Trnovec

11, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992.

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

Sr-15403
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00771 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/06258/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ENECON proizvodno, storitve-
no in trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica Vlada Žigerja 8, 2341
PEKRE-LIMBUŠ

Osnovni kapital: 955.620,50 Sit
Ustanovitelji: ALAGIČ ZLATAN, Ulica Vla-

da Žigerja 8, 2341 PEKRE-LIMBUŠ, vlo-
žek: 125.153,90 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 4. 1992; ALAGIĆ DEAN, Frane Gotovca
013, VIJENAC, R HRVAŠKA, vložek:
830.466,60 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 6.
1993.

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

Sr-15407
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00772 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/06259/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: IOL podjetje za izdelavo optič-
nih leč d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kraigherjeva 19/a, 2230 LE-
NART V SLOVENSKIH GORICAH

Osnovni kapital: 102.400,00 Sit

Ustanovitelji: ROSSI LUIGI PIER, Via del
Garbini N 41/d, Lucca, GATTAIOLA, ITALI-
JA, vložek: 52.224,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 11. 6. 1992; VITOMAR d.o.o., Dr-
betinci 34, 2255 VITOMARCI, vložek:
15.360,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 6.
1992; POLARA d.o.o., Vinogradniška pot
24, 2311 HOČE, vložek: 15.360,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 11. 6. 1992; MOUSE
d.o.o., Radvanjska cesta 54, 2000 MARI-
BOR, vložek: 15.360,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 11. 6. 1992; ULTRA d.o.o., Sloven-
ska ulica 21, 2000 MARIBOR, vložek:
4.096,00 Sit, ne odgovarja, 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-15411
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00773 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/06262/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: LEDD podjetje za trgovino, sto-
ritve in proizvodnjo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Betnavska cesta 127, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEŠČAK DAMJAN, Betna-

vska cesta 127, 2000 MARIBOR, 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-15427
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00778 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/06268/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: SARIUS TRADE export-import
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pionirska 24, 2331 PRAGER-
SKO

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RISTIČ ŽAKLINA, Pionirska

24, 2331 PRAGERSKO, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 3. 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-15431
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00779 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/06271/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: K.K. DESIGN podjetje za storit-
ve, marketing in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ob ribniku 15, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČIČ KSENIJA, Ob ri-

bniku 15, 2000 MARIBOR, 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-15435
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00780 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/06275/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5646685
Firma: LESNINA LGM prodajni center

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

odgovornostjo
Sedež: Ribiška 10, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: LESNINA LGM trgovsko

podjetje za les in gradbeni material p.o.,
Titova 36, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 6. 1992.

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

Sr-15439
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00781 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/06280/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: EUROBAU gradbeno, projekta-
nsko in trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Radvanjska cesta 112, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VALENT DARKA, Ziherlova

ploščad 20, 2250 PTUJ, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1992; VA-
LENT ALJOŠA, Ziherlova ploščad 20, 2250
PTUJ, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 30. 3. 1992.

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

Sr-15443
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00782 z dne
17. 1. 2000 pod št. vložka 1/06281/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: PAMA trgovsko storitveno in
proizvodno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mariborska cesta 40, 2352
SELNICA OB DRAVI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAZON BERNARD, Mari-

borska ceta 40, 2352 SELNICA OB DRAVI,
vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
27. 3. 1992.

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

Sr-15447
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00783 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/06282/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: FLEXIBILY trgovsko in storitve-
no podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vesnaverjeva 18, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLUŠKO BOJAN, Vesna-

verjeva 18, 2000 MARIBOR, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 3.
1992.

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

Sr-15450
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00784 z dne
14. 1. 2000 pod št. vložka 1/06294/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: TRGOČIPS trgovsko, gostinsko
in storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Smolnik 50, 2342 RUŠE
Osnovni kapital: 24.129,00 Sit
Ustanovitelji: HITER MARJAN, Smolnik

50, 2342 RUŠE, vložek: 12.064,50 Sit, ne
odgovarja, vstop: 23. 3. 1992; HITER ANI-
CA, Smolnik 50, 2342 RUŠE, vložek:
12.064,50 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-15464
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00791 z dne
17. 1. 2000 pod št. vložka 1/05615/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5610591
Firma: OPTIMED podjetje za proizvo-

dnjo in trgovino z optičnimi materiali
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pod gradiščem 3, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 3.003.000,00 Sit
Ustanovitelji: HESSE DIETER, Otto Filiz

Str. 1, 8222 RUHPOLDING, BRD, vložek:
2.993.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 4. 1992; ŠPEHAR MARIJA, Kmetijska
1/a, 2000 MARIBOR, vložek: 10.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 4. 1992.

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-15467
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00792 z dne
17. 1. 2000 pod št. vložka 1/05654/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: KAJAMIK podjetje za trgovino
in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Borštnikova ulica 63, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOREN MIRA, Borštniko-

va 63, 2000 MARIBOR, vložek: 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-15470
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00793 z dne
17. 1. 2000 pod št. vložka 1/05660/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: DRAVOFER podjetje za pred-
elavo kovinskih odpadkov, demontaže,
recycling, trgovino in proizvodnjo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prešernova ulica 2, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 8.520,00 Sit
Ustanovitelji: KUTTIN WILFRIED, Flozla-

nd 16, 8720 KNITTELFELD AVSTRIJA, vlo-
žek: 2.884,40 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 3. 1992; KUTTIN FRITZ, Reifersdorf 2,
8720 KNITTELFELD AVSTRIJA, vložek:
2.884,40 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 3.
1992; KUTTIN PETER, Reifersdorf 2, 8720
KNITTELFELD AVSTRIJA, vložek: 2.884,40
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-15473
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00794 z dne
17. 1. 2000 pod št. vložka 1/05713/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: WALTIS proizvodno, storitve-
no in trgovsko podjetje d.o.o

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ob gozdu 4, 2352 SELNICA
OB DRAVI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PART VALTER, Ob gozdu

4, 2352 SELNICA OB DRAVI, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 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-15480
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00796 z dne
17. 1. 2000 pod št. vložka 1/05745/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: INMET promet blaga in stori-
tev, izvoz-uvoz d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ob potoku 12, 2311 HOČE
Osnovni kapital: 20.800,00 Sit
Ustanovitelji: FICKO METKA, Ob potoku

12, 2311 HOČE, vložek: 5.200,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 7. 4. 1992; TROBEJ
INGE, Vrhi 127, PREGRADA, vložek:
5.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 4.
1992; SAVEZ ZADRUGA I PODUZEĆA
MALE PRIVREDI HRVATSKE s organiče-
nom supsidijarnom odg., Bogovićeva 1, ZA-
GREB, HRVAŠKA, vložek: 10.400,00 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-15484
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00797 z dne
17. 1. 2000 pod št. vložka 1/05771/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: D.V. TEX proizvodnja in trgovi-
na d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kidričeva 30 - Dobrovce,
2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HORVAT DUŠAN, Kidriče-

va 30, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM PO-
LJU, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 3. 4. 1992; BEZJAK JANEZ, Mejna
ulica 12, 2241 SPODNJI DUPLEK, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 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-15497
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00801 z dne
17. 1. 2000 pod št. vložka 1/07724/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: INSTAL-COMMERCE proizvod-
no, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bresterniška ulica 53, 2351
KAMNICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RUDL MAJDA, Bresterni-

ška ulica 53, 2351 KAMNICA, vložek:
4.080,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992; INSTAL p.o., Kraševa 40, ZAGREB,
R HRVAŠKA, vložek: 3.920,00 Sit, ne od-
govarja, 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-15501
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00802 z dne
17. 1. 2000 pod št. vložka 1/07731/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: G & R podjetje za trgovino, pre-
voz in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Žabljek 22, 2318 LAPORJE
Osnovni kapital: 2.399,80 Sit
Ustanovitelji: GOLOB ROLAND, Žabljek

22, 2318 LAPORJE, vložek: 2.399,80 Sit,
ne odgovarja, vstop: 10. 10. 1990.

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

Sr-15505
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00803 z dne
17. 1. 2000 pod št. vložka 1/07739/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: VBD svetovanje, storitve in ko-
mercialni posli v prometu blaga in stori-
tev d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gradiška 442, 2211 PESNI-
CA PRI MARIBORU

Osnovni kapital: 128.680,00 Sit
Ustanovitelji: DOVEČAR BOJANA, Gra-

diška 442, 2211 PESNICA PRI MARIBO-
RU, vložek: 128.680,00 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-15509
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00804 z dne
17. 1. 2000 pod št. vložka 1/07743/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: LIMOZA MARKETING podjetje
za finančne in marketinške storitve
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gregorčičeva 19, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MLAKAR SAMO, Koroška

cesta 61, 2000 MARIBOR, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navede no gospodarsko družbo Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-15513
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00805 z dne
17. 1. 2000 pod št. vložka 1/07746/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ČEPLAK TRADE trgovsko in
storitveno podjetje, uvoz in izvoz d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Benedikt 109, 2234 BENEDI-
KT

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČEPLAK JANEZ, Benedikt

109, 2234 BENEDIKT, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1992.

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

Sr-15517
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00806 z dne
17. 1. 2000 pod št. vložka 1/07748/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: T 29 trgovsko podjetje na veli-
ko in malo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gosposvetska 15, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAKUŠA ANTONIJA, Parti-

zanska 11, 2000 MARIBOR, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 2.
1993.

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

Sr-15521
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00807 z dne
18. 1. 2000 pod št. vložka 1/07750/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: MURUS gradbeništvo, trgovina
in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Makole 31, 2321 MAKOLE
Osnovni kapital: 205.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLANINC MARIJA, Makole

31, 2321 MAKOLE, vložek: 102.500,00

Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 1. 1993; PLA-
NINC VILIBALD, Makole 31, 2321 MAKO-
LE, vložek: 102.500,00 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-15524
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00808 z dne
18. 1. 2000 pod št. vložka 1/07753/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5723990
Firma: AGENCIJA KONTAKT posredo-

vanje, zastopanje in trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Krekova 16/III, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 185.000,00 Sit
Ustanovitelji: TOPLAK MARTA, Kardelje-

va 76, 2000 MARIBOR, vložek:
185.000,00 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-15527
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/00809 z dne
18. 1. 2000 pod št. vložka 1/07760/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ALPHA CONSULTING podjetje
za gradbeništvo, trgovino in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Terčeva 36, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 121.520,00 Sit
Ustanovitelji: SAJKO DIETHELM ADOLF

ALOIS, Nernstgasse 4, GRAZ 8010 AVST-
RIJA, vložek: 121.520,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 22. 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.
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Sr-15531
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00810 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/07768/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: COCOA storitveno podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prečna 5, 2312 OREHOVA
VAS, RADIZEL

Osnovni kapital: 142.000,00 Sit
Ustanovitelji: LASBAHER SILVO, Frana

Kovačiča 13, 2000 MARIBOR, vložek:
142.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 1.
1993.

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

Sr-15534
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00811 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/07774/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DEDAL inženiring, gradbeništ-
vo, trgovina d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gosposvetska cesta 22, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PUC MIRO, Gosposvetska

cesta 22, 2000 MARIBOR, 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-15537
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00812 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/07776/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: LEDINA trgovina in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gregorčičeva 37, 2000 MARI-

BOR

Osnovni kapital: 8.850,00 Sit
Ustanovitelji: VALAND LUDVIG, Jocova

37, 2000 MARIBOR, vložek: 1.062,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1992; VALAND
STANISLAV, Podova 55, 2327 RAČE, vlo-
žek: 1.062,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
30. 3. 1992; HLADE JOŽE, Gradiška 416,
2211 PESNICA PRI MARIBORU, vložek:
1.062,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3.
1992; KLINER VLADO, Mariborska 15,
2314 ZGORNJA POLSKAVA, vložek:
1.062,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3.
1992; KREMPL ALOJZ, Meljski dol 7, 2000
MARIBOR, vložek: 1.062,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 30. 3. 1992; STAJNKO DU-
ŠAN, Letonjeva 2, 2000 MARIBOR, vložek:
590,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3.
1992; ŠILEC LIJANA, Kosova 10, 2000 MA-
RIBOR, vložek: 590,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 30. 3. 1992; PODERGAJS VIDA, Št-
rekljeva 62, 2000 MARIBOR, vložek:
590,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3.
1992; AJTNIK SILVA, Groharjeva 5, 2000
MARIBOR, vložek: 590,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 30. 3. 1992; KAPUŠIN ANA-MA-
RIJA, Koroška cesta 63, 2000 MARIBOR,
vložek: 590,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
30. 3. 1992; KREMPL TRIVO, Zgornji Žer-
javci, 2230 LENART V SLOVENSKIH GORI-
CAH, vložek: 590,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-15540
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00813 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/07779/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PEMETAL proizvodno podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zgornje Hoče 66/a, 2311
HOČE

Osnovni kapital: 297.600,00 Sit
Ustanovitelji: PEŠAK FRANCI, Zgornje

Hoče 66/a, 2311 HOČE, vložek:
297.600,00 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-15543
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00814 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/07780/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PREMA trgovina, inžiniring in
storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prešernova 32/a, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOVAK MARTINA, Maistro-

va 15, 2000 MARIBOR, 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-15547
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00815 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/07782/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PIKOFINAL storitveno podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica Ruške čete 12, 2342
RUŠE

Osnovni kapital: 106.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAPEŽ OTON, Ulica Ruške

čete 12, 2342 RUŠE, vložek: 106.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 6. 1992.

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

Sr-15551
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00816 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/07792/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KRAMER proizvodnja, trgovina
in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Spodnja Ložnica 32, 2316
ZGORNJA LOŽNICA

Osnovni kapital: 514.080,00 Sit
Ustanovitelji: PUŠNIK ALOJZ, Spodnja

Ložnica 32, 2316 ZGORNJA LOŽNICA, vlo-
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žek: 514.080,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
9. 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-15555
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00817 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/07797/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SEN-MAR trgovina, borzno pos-
redovanje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Na vrh 9, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARGAN FLORIAN, Na vrh

9, 2000 MARIBOR, vložek: 100.000,00 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-15559
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00818 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/07804/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MINILES podjetje za proizvod-
njo, storitve in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Hotinja vas 176, 2312 ORE-
HOVA VAS

Osnovni kapital: 551.031,00 Sit
Ustanovitelji: BRAČIČ SIMON, Hotinja vas

176, 2312 OREHOVA VAS, vložek:
275.515,50 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 1.
1993; KOPŠE IVAN, Čobečeva 16, 2311
HOČE, vložek: 275.515,50 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 29. 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-15562
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00819 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/07805/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TAPETNIŠTVO LIPEJ proizvod-
no-storitveno-trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lackova 41/b, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LIPEJ IVAN, Grizoldova 26,

2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 31. 3. 1992.

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

Sr-15566
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00820 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/07827/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DAGOBERT trgovsko, storitve-
no in gostinsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljanska 25/a, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 114.321,00 Sit
Ustanovitelji: OSWALD HERMAN JOHA-

NN ALOIS, Koloniestrasse 9, GRAZ 8020
AVSTRIJA, vložek: 57.160,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 6. 10. 1992; OSWALD DAG-
MAR EDITH, Koloniestrasse 9, GRAZ 8020
AVSTRIJA, vložek: 57.160,00 Sit, ne odgo-
varja, 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-15570
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00821 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/07828/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MERANT storitve, proizvodnja,
posredništvo, inženering, uvoz-izvoz
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Sokolska 19, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 105.810,00 Sit
Ustanovitelji: MERKUŠ ANTON, Gospo-

ska 16, 2000 MARIBOR, vložek:
105.810,00 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-15573
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00822 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/07840/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: STRMŠNIK lesno predelovalno
in trgovsko podjetje, export-import d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Mariborska cesta 1, 2352 SE-
LNICA OB DRAVI

Osnovni kapital: 129.000,00 Sit
Ustanovitelji: STRMŠNIK JANKO, Mari-

borska cesta 1, 2352 SELNICA OB DRAVI,
vložek: 129.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 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-15576
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00823 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/07846/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ALEŠ proizvodno, storitveno in
trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ob potoku 25, 2310 SLOVEN-
SKA BISTRICA

Osnovni kapital: 176.925,00 Sit
Ustanovitelji: GROBLER EDVARD, Ob

potoku 25, 2310 SLOVENSKA BISTRICA,
vložek: 88.462,50 Sit, ne odgovarja, vstop:
2. 2. 1993; GROBLER IVICA, Ob potoku
25, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vložek:
88.462,50 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 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
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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-15579
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00824 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/07856/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: VO & VO trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ivana Šalamuna 8, 2327 RAČE
Osnovni kapital: 177.770,00 Sit
Ustanovitelji: VOGRINEC ZLATKA, Ivana

Šalamuna 8, 2327 RAČE, vložek:
177.770,00 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-15582
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00825 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/07611/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: EVROMEDIC podjetje za sveto-
vanje, posredovanje in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vita Kraigherja 8, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JOVIČ MIRKO, Vita Kraig-

herja 8, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 3. 1992.

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

Sr-15586
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00826 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/07615/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5719755

Firma: LACAR posredniško in trgovsko
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Industrijska 13, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAZOVIČ JELKA, Močna 5,

2230 LENART V SLOVENSKIH GORICAH,
vložek: 60.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 1. 1993; LAZOVIČ VLADO, Partizanska
cesta 51, 2000 MARIBOR, vložek:
40.000,00 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-15590
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00827 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/07623/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: LORRY prevozništvo in storitve
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Liebknechtova 12, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 120.000,00 Sit
Ustanovitelji: HORVAT IVAN, Liebknech-

tova 12, 2000 MARIBOR, vložek:
120.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 1.
1993.

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

Sr-15594
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00828 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/07631/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: JOR prevozi, špedicija in trgovi-
na d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zlatoličje 46, 2205 STARŠE
Osnovni kapital: 119.000,00 Sit
Ustanovitelji: REBERNIK BOJANA, Zlato-

ličje 46, 2205 STARŠE, vložek: 53.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 2. 1993; RE-
BERNIK JOŽE, Zlatoličje 46, 2205 STAR-

ŠE, vložek: 66.000,00 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-15598
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00829 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/07638/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MAGEA storitveno podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vrablova 8, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 132.000,00 Sit
Ustanovitelji: KEUC BORIS, Vrablova 8,

2000 MARIBOR, vložek: 132.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 30. 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-15602
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00830 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/07641/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: OLERUM trgovsko, storitveno
in posredniško podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta 4. julija 61, 2241 SPOD-
NJI DUPLEK

Osnovni kapital: 225.600,00 Sit
Ustanovitelji: PARTLJIČ TATJANA, Cesta

4. julija 61, 2241 SPODNJI DUPLEK, vlo-
žek: 112.800,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 1. 1993; HERGAMAS DAVORIN, Dvo-
rjane 81, 2241 SPODNJI DUPLEK, vložek:
112.800,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 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.
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Sr-15606
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00831 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/07646/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5714885
Firma: F SHOP podjetje za notranjo

trgovino, export-import, transport, mar-
keting in turizem d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica kraljeviča Marka 5, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MABO FOOD, Ob bregu 2,

2000 MARIBOR, vložek: 66.666,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 13. 2. 1993; ŠARKANJ
BOJANA, Kajuhova 1/a, 2000 MARIBOR,
vložek: 33.333,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
13. 2. 1993.

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

Sr-15610
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00832 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/07654/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TIRGOT podjetje za trgovino in
storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Levstikova 6, 2310 SLOVEN-
SKA BISTRICA

Osnovni kapital: 105.000,00 Sit
Ustanovitelji: LUGANIČ BRANIMIR, Lev-

stikova 6, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vlo-
žek: 105.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 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-15614
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00833 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/07656/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: WHICH trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Klinetova 6, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 111.600,00 Sit
Ustanovitelji: MATKO NATAŠA, Klinetova

6, 2000 MARIBOR, vložek: 111.600,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 4. 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-15618
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00834 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/07658/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TRGOCONER podjetje za trgo-
vino in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kraigherjeva ulica 19/a, 2230
LENART V SLOVENSKIH GORICAH

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: REPA VLADO, Malna 24,

2223 JUROVSKI DOL, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 2. 1993.

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

Sr-15622
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00835 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/07665/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KEKEC trgovina na debelo in
drobno d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pohorska 15, 2311 HOČE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KEKEC SLAVKO, Stara ce-

sta 51, 2311 HOČE, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 16. 1. 1992.

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

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

Sr-15626
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00836 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/07668/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KENŠPED proizvodnja, trgovi-
na, storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prušnikova 32, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: TATAREVIĆ SEJDO, Beglu-

ci 124, DERVENTA, BIH, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 12. 1992; DRE-
VENŠEK DUŠAN, Prušnikova 32, 2000 MA-
RIBOR, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 22. 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-15630
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00837 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/07672/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: NEREIDA storitveno, proizvod-
no in trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Titova cesta 57, 2310 SLO-
VENSKA BISTRICA

Osnovni kapital: 128.500,00 Sit
Ustanovitelji: CIGLJAR ELICA, Žabljek

39/a, 2318 LAPORJE, vložek: 64.250,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 1. 1993; ČRE-
TNIK PETER, Žabljek 39/a, 2318 LAPOR-
JE, vložek: 64.250,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 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-15634
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00838 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/07683/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 27 / 28. 3. 2000 / Stran 2573

Matična številka: 5760992
Firma: POLEXIST storitveno in trgov-

sko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ghegova 10, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 102.000,00 Sit
Ustanovitelji: POLAJNAR PETER, Ghego-

va 10, 2000 MARIBOR, vložek: 102.000,00
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-15638
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00839 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/07685/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ONIX podjetje za trgovino in sto-
ritve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica pohorskega bataljona
39, 2000 MARIBOR

Osnovni kapital: 158.248,80 Sit
Ustanovitelji: KUKOVIČIČ TOMAŽ, Ulica

pohorskega bataljona 39, 2000 MARIBOR,
vložek: 158.248,80 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 18. 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-15642
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00840 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/07688/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SEMI trgovsko, storitveno, gra-
dbeno in gostinsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Limbuška cesta 50, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 117.757,00 Sit
Ustanovitelji: SEKULIĆ MILAN, Limbuška

50, 2000 MARIBOR, vložek: 117.757,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 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-15644
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00841 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/07694/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5716403
Firma: ICARUS turistično storitveno

podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Mariborska 65/a, 2352 SELNI-

CA OB DRAVI
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ICAR d.o.o., Mariborska

65/a, 2352 SELNICA OB DRAVI, 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-15646
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00842 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/07699/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MACO-INVEST d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Strossmayerjeva ulica 26,

2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 600.000,00 Sit
Ustanovitelji: JURENEC MARJAN, Preč-

na 9, 2311 HOČE, vložek: 153.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 29. 12. 1992; JURE-
NEC BOJANA, Prečna 9, 2311 HOČE, vlo-
žek: 153.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 12. 1992; JAUK MATJAŽ, Dornikova 6,
2000 MARIBOR, vložek: 132.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 29. 12. 1992; ŠPRAH
VLADIMIR, Livada, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 102.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 12. 1992; POSLEK BORIS, Mariborska
45, 2314 ZGORNJA POLSKAVA, vložek:
30.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 12.
1992; JOKOVIČ ZVONKO, Grafenberger
Alle 77, DUESSELDORF, vložek:
30.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 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-15648
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00843 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/07707/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: GLEBOV & COMPANY storitve-
no podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kardeljeva 57, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 18.520,00 Sit
Ustanovitelji: GLEBOV ANDREJ, Karde-

ljeva 57, 2000 MARIBOR, vložek: 3.704,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 3. 1992; GLE-
BOV DIMITRIJE, Posilovičeva 5, ZAGREB
HRVAŠKA, vložek: 3.704,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 2. 3. 1992; NALBANTIČ ILIJAZ,
Tomislavov trg 18, ZAGREB HRVAŠKA, vlo-
žek: 3.704,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 3.
1992; DMITROVIČ ACO, Dobri dol 35, ZA-
GREB HRVAŠKA, vložek: 3.704,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 2. 3. 1992; MANCE ZO-
RAN, Lojenov prilaz 10, ZAGREB HRVAŠKA,
vložek: 3.704,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
2. 3. 1992.

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

Sr-15650
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00844 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/07717/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5755638
Firma: ROŽANC proizvodno, trgovsko

in storitveno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Partizanska cesta 47, 2000

MARIBOR
Osnovni kapital: 137.505,00 Sit
Ustanovitelji: ROŽANC ALEN, Kosarjeva

24, 2000 MARIBOR, vložek: 137.505,00
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.
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Sr-15652
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00845 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/07719/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: OLIBRA podjetje za trgovino, tu-
rizem in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Loka 16, 2205 STARŠE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: DAMEVSKA OLIVERA, Ce-

sta proleterskih brigad 26, 2000 MARIBOR,
vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
1. 3. 1993; MABO FOOD d.o.o., Ob bregu
2, 2000 MARIBOR, vložek: 50.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 16. 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-15654
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00846 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/07721/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5720397
Firma: MULTITEX storitveno in trgov-

sko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Štrekljeva 58, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 108.360,00 Sit
Ustanovitelji: HVALEC ANDREJ, Štreklje-

va 58, 2000 MARIBOR, vložek: 108.360,00
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-15656
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00847 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06306/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DOMOSTAN splošno gradbeno
podjetje, trgovina, proizvodnja, storitve
in svetovanje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zgornji Duplek 43/a, 2241
SPODNJI DUPLEK

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOBAL MAKS, Zgornji Dup-

lek 43/a, 2241 SPODNJI DUPLEK, 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-15658
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00848 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06310/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MEJ proizvodnja, trgovina in
storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vranji Vrh 9, 2214 SLADKI VRH
Osnovni kapital: 15.000,00 Sit
Ustanovitelji: FAŽMON MARJAN, Vranji

Vrh 9, 2214 SLADKI VRH, vložek:
15.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3.
1992.

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

Sr-15660
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00849 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06311/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KONTAKT-MOBIL trgovsko, po-
sredniško, storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Novi center Lenarta, 2230 LE-
NART V SLOVENSKIH GORICAH

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KODER DANICA, Prežihova

1, 2230 LENART V SLOVENSKIH GORI-
CAH, vložek: 4.080,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 30. 3. 1992; ERJAVEC BOJAN, Pre-
žihova 1, 2230 LENART V SLOVENSKIH
GORICAH, vložek: 3.920,00 Sit, ne odgo-
varja, 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-15662
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00850 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06320/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BRBRE trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Turiška vas n.h., 2316 ZGOR-
NJA LOŽNICA

Osnovni kapital: 378.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRBRE STANISLAV, Turiška

vas 7, 2316 ZGORNJA LOŽNICA, vložek:
189.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 7.
1992; BRBRE DRAGICA, Turiška vas 7,
2316 ZGORNJA LOŽNICA, vložek:
189.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 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-15664
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00851 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06328/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KOHLER STANDARD podjetje
za proizvodnjo, svetovanje, storitve in tr-
govino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trg Dušana Kvedra 8, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOHLER GUIDO, Pfafers -

Vattis SG, ŠVICA, vložek: 75.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 28. 7. 1992; HERCEG
ASIM, Trg Dušana Kvedra 8, 2000 MARI-
BOR, vložek: 25.000,00 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-15666
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00852 z dne 17. 1.
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2000 pod št. vložka 1/06333/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PREUC CALOR trgovsko podje-
tje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Špengova 37, 2342 RUŠE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PREUC VOJKO, Špengova

37, 2342 RUŠE, vložek: 100.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 14. 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-15669
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00853 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06344/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: VRBAS proizvodno, storitveno
in trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Meljski dol 1, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.706.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZONIĆ JAHIJA, Kovači broj

4, DONJI VAKUF, BIH, vložek: 676.500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 8. 1992; ZO-
NIĆ ENISA, Kovači broj 4, DONJI VAKUF,
BIH, vložek: 676.500,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 3. 11. 1992; ZONIĆ EHLIMANA, Ko-
vači broj 4, DONJI VAKUF, BIH, vložek:
676.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 11.
1992; ZONIČ BANJAMIN, Kovači broj 4,
DONJI VAKUF BIH, vložek: 676.500,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 3. 11. 1992.

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

Sr-15673
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00854 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/07346/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: JODA EXPORT-IMPORT proiz-
vodno, trgovsko in storitveno podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Borova vas 31, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: CVILAK JOŽICA, Borova vas

31, 2000 MARIBOR, 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-15677
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00855 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06348/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MIDRAX podjetje za transport,
trgovino, turizem, gostinstvo, proizvod-
njo, posredništvo in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Letališka ulica 24, 2311 HOČE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIŠKA EMA, Letališka 24,

2311 HOČE, 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 regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-15681
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00856 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06354/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BRAMADU podjetje za svetova-
nje, projektiranje in inženiring d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica Pariške komune 26,
2000 MARIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SKUHALA BRANKO, Baše-

va 6, 2000 MARIBOR, 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-15684
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00857 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06355/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: VISA proizvodnja, trgovina in po-
sredništvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zgornja Korena 32/b, 2242
ZGORNJA KORENA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PULKO BORUT, Zgornja

Korena 32/b, 2242 ZGORNJA KORENA,
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-15687
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00858 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06367/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5656117
Firma: RUDAR trgovinsko podjetje za

zunanjo in notranjo trgovino d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gregorčičeva ulica 27, 2000

MARIBOR
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: RUDAR ZAGREB, Smičikla-

sova 23, ZAGREB, vložek: 100.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 27. 2. 1992.

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

Sr-15690
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00859 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06372/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ACTIO podjetje za trgovino, tu-
rizem, export-import, rent-a-car, gostinst-
vo in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Marčičeva 16, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
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Ustanovitelji: JERNEJŠEK VOJKO, Gač-
nik 48/b, 2211 PESNICA PRI MARIBORU,
vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 3. 1992; ŠILEC SLAVKO, Spodnja Voli-
čina 84/b, 2232 VOLIČINA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 3.
1992.

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

Sr-15694
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00860 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06374/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: APOLO podjetje za trgovino,
uvoz-izvoz d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Leskovec 60, 2331 PRAGER-
SKO

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SABELNIK MIHAEL, Lesko-

vec 60, 2331 PRAGERSKO, 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-15698
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00861 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06376/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ICE AMORE proizvodnja, trgovi-
na in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gorkega 41, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 102.000,00 Sit
Ustanovitelji: TOPLJAK AURELIO, Via Ma-

rtiri della Liberta 6, ITALIJA, vložek:
51.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 7.
1992; MARKOVIČ ZORAN, Betnavska 110,
2000 MARIBOR, vložek: 51.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 7. 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-15702
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00862 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06385/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: O.R. INŽENIRING podjetje za
gradbeništvo, inženiring in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vošnjakova 8, 2314 ZGORNJA
POLSKAVA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: REGENT OTON, Vošnjako-

va 8, 2314 ZGORNJA POLSKAVA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3.
1992.

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

Sr-15706
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00863 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06378/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5650763
Firma: AMIN ART & CARPET COMPA-

NY trgovina in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Razlagova ulica 29, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 100.240,00 Sit
Ustanovitelji: REYHANI ROBERT AMIN,

Ruckerlberggasses 22, GRAZ 8010 AVST-
RIJA, vložek: 98.235,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 10. 7. 1992; KRAJNIK SAMO, Gre-
gorčičeva ulica 29/a, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 2.005,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 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-15710
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00864 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06390/00 vpisalo v

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

Matična številka: 5651778
Firma: TIME-QUARTZ podjetje za trgo-

vino, uvoz, izvoz, gostinstvo in turizem
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica bratov Greifov 14, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BUKOVEC ŠTEFANIJA, Uli-

ca bratov Greifov 14, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 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-15714
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00865 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06391/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SD BIRO podjetje za ekolo-
ško-strojni inženiring d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prešernova 12, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: STRMŠEK SMILJAN, Pre-

šernova 12, 2000 MARIBOR, vložek:
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-15718
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00866 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06393/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5723345
Firma: ZAVERNIK proizvodno in trgov-

sko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Korenska 16, 2241 SPODNJI

DUPLEK
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAVERNIK JANEZ, Koren-

ska 16, 2241 SPODNJI DUPLEK, vložek:
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8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 3.
1992.

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

Sr-15722
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00867 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06397/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KUMO-TIM trgovina na drobno
in veliko, export-import in transport d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kardeljeva 69, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUKOVEC MIRAN, Lesja-

kova 20, 2000 MARIBOR, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4. 1992; MOM
ALENKA, Ješenca 15, 2327 RAČE, 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-15726
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00868 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06399/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PRODOK računalniško, trgov-
sko in storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska 3, 2230 LENART
V SLOVENSKIH GORICAH

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LUKAČ JOSIP, Partizanska

3, 2230 LENART V SLOVENSKIH GORI-
CAH, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 30. 3. 1992.

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

Sr-15730
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00869 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06403/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5939950
Firma: SIMTAB storitveno podjetje

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Milčinskega 6, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TANTEGEL TATJANA, Na

Ilovicah 3, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM
POLJU, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 31. 3. 1992.

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

Sr-15734
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00870 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06410/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TAUNUS trgovina in proizvod-
nja d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Železniška 18, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 10.320,00 Sit
Ustanovitelji: DEBELJAK JOŽE, Šaleška

16, 3320 VELENJE, vložek: 10.320,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 26. 3. 1992.

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

Sr-15738
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00871 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06411/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SORS export-import d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Glavni trg 17, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZALUBERŠEK ALEŠ, Priso-

je 21, 2391 PREVALJE, 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-15742
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00872 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06418/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ARNI proizvodnja in trgovina
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Benedikt v Slov. goricah 45,
2234 BENEDIKT

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠENVETER MONIKA, Be-

nedikt 45, 2234 BENEDIKT, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 3.
1992; ŠENVETER IRENEJ, Benedikt 45,
2234 BENEDIKT, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 2. 3. 1992.

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

Sr-15746
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00873 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06419/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: EUROSTA trgovina in storitve
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska cesta 3-5, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: FLUCHER FERDINAND, Ti-

llmitsch Dorfstr. 80, LEIBNITZ AVSTRIJA, vlo-
žek: 33.334,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
13. 7. 1992; STEIRER HEINZ, Turning 88,
FERNITZ AVSTRIJA, vložek: 33.333,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 13. 7. 1992; STEIRER
FRANZ, Glaneregg 82, LEIBNITZ, AVSTRI-
JA, vložek: 33.333,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 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-
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čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-15750
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00874 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06432/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5654173
Firma: TADYSHOP trgovsko in storit-

veno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Trije kralji 6/a, 2234 BENE-

DIKT
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DAMIŠ TADEJA, Trije Kralji

6/a, 2234 BENEDIKT, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 2. 3. 1992.

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

Sr-15754
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00875 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06436/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: OPTIMUM-ŠPAR-OVČEK EXPO-
RT-IMPORT trgovsko in posredniško pod-
jetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Na griču 31, 2000 MARIBOR -
ZGORNJE RADVANJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DREU ZORA, Krekova 24,

2000 MARIBOR, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 1. 4. 1992; ARNŠEK
ALEŠ, Einspilerjeva 3, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
1. 4. 1992.

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

Sr-15758
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00876 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06440/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz

sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ŠKODLA trgovsko in proizvod-
no podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Goriška cesta 26, 2317
OPLOTNICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČREŠNAR ROZALIJA, Gori-

ška cesta 26, 2317 OPLOTNICA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3.
1992.

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

Sr-15761
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00877 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06444/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SMORF svetovalno podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Borova vas 12, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 20.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROLAND MIHALINA, Boro-

va vas 12, 2000 MARIBOR, vložek:
20.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3.
1992.

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

Sr-15764
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00878 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06450/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ŠIBOCOMM trgovsko, storitve-
no in proizvodno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Keleminova 8, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠIŠKO BOJAN, Keleminova

8, 2000 MARIBOR, 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-15768
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00879 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06459/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ALLGROSS podjetje za trgovi-
no, gostinstvo in druge storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Greenwiška 12, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 121.200,00 Sit
Ustanovitelji: GABRIČ ALEŠ, Greenwiška

12, 2000 MARIBOR, vložek: 121.200,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 7. 1992.

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

Sr-15772
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00880 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06460/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MONRO inženiring in trgovina
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Nad izviri 48, 2204 MIKLAVŽ
NA DRAVSKEM POLJU

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROUDI DUŠAN, Nad izviri

48, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU,
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-15776
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00881 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06461/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:
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Matična številka: 5826861
Firma: BENKO trgovsko in storitveno

podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljanska 3, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BENKO EDITA, Ljubljanska

3, 2000 MARIBOR, 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-15780
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00882 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06464/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ERONOVA gostinske in druge
storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gosposvetska 44, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠELIGO ANTON, Bistrica pri

Limbušu 51, 2342 RUŠE, 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-15784
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00883 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06466/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PRATO tehnika za gledališča in
studije, letališki servis d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dalmatinska 43, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 100.046,00 Sit
Ustanovitelji: SENEGAČNIK EMIL, Dal-

matinska 43, 2000 MARIBOR, vložek:
50.023,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 8.
1992; FEILHAUER WALTER, Zeughausstr.
7, BAD WINDESHEIM, vložek: 50.023,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 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-15788
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00884 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06467/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: VERČI trgovsko storitveno pod-
jetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ruške čete 9, 2342 RUŠE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HERTARIČ IVAN, Ruške

čete 9, 2342 RUŠE, 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-15792
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00885 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06474/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: UNITEM A & B podjetje za inže-
niring, proizvodno, trgovsko in transport-
no dejavnost d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica bratov Greifov 10, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VUČAJNK ANDREJ, Podvin

104, 3310 ŽALEC, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 3. 4. 1992; KEK BOŠT-
JAN, Tomšičeva 4, 3310 ŽALEC, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 4.
1992.

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

Sr-15796
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00886 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06475/00 vpisalo v

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

Firma: ALIBI trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Greenwiška 10, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 121.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠENVETER OTO, Greenwi-

ška 10, 2000 MARIBOR, vložek:
121.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 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-15800
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00887 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06488/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: VES import-export, trgovina in
storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tržaška cesta 37/a, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 10.104,00 Sit
Ustanovitelji: POFUK MLADEN, Radnič-

ka 115, KNEGINEC HRVAŠKA, vložek:
10.104,00 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-15804
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00888 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06494/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TOJA zastavljalnica d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Industrijska 16, 2342 RUŠE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTRITOF ANTON, Industrij-

ska 16, 2342 RUŠE, 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
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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-15808
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00889 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06495/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5666376
Firma: VENDEX PRO trgovsko in storit-

veno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Erjavčeva 12, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: LUKIČ PREDRAG, Erjavče-

va 12, 2000 MARIBOR, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 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-15811
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00890 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06496/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KEKO podjetje za trgovino in
storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Letonjeva 2, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KETIŠ ERVIN, Letonjeva 2,

2000 MARIBOR, 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-15814
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00891 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06505/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: GU trgovsko in storitveno pod-
jetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zgornji Duplek 10, 2241 SPO-
DNJI DUPLEK

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUNČIČ ZLATKO, Gospos-

vetska 60, 2000 MARIBOR, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 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-15818
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00892 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06506/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SODA D.B. podjetje za inžiniri-
ng, trgovino, proizvodnjo in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ptujska cesta 315, 2204 MI-
KLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRAČKO DANILO, Ptujska

cesta 315, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM
POLJU, 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-15822
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00893 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06508/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: AL-AVGUSTINI trgovsko in sto-
ritveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gregorčičeva 35, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: AVGUSTINI LEONARD, Gre-

gorčičeva 35, 2000 MARIBOR, 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-15826
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00894 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06512/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5658527
Firma: STRATO INN gostinstvo in trgo-

vina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Podgornikova 5, 2341 PEK-

RE-LIMBUŠ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: STRAŽAR ANTON, Podgor-

nikova 5, 2341 PEKRE-LIMBUŠ, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 8.
1992.

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

Sr-15830
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00895 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06526/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SAXTON podjetje za proizvod-
njo glasbil in pribora za glasbila, trgovino
in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Smetanova 43, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAJH VEKOSLAV, Smeta-

nova 43, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 4. 1992.

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

Sr-15834
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00896 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06535/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
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sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

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

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Fram 110, 2313 FRAM
Osnovni kapital: 13.200,00 Sit
Ustanovitelji: BEZJAK ZORAN, Fram 110,

2313 FRAM, vložek: 6.600,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 28. 3. 1992; BEZJAK TAT-
JANA, Fram 110, 2313 FRAM, vložek:
6.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 3.
1992.

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

Sr-15838
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00897 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06537/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: HENA trgovsko, proizvodno in
storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Spodnje Dobrenje 37/a, 2211
PESNICA PRI MARIBORU

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HERNJA NADA, Spodnje

Dobrenje 37/a, 2211 PESNICA PRI MARI-
BORU, 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-15842
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00898 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06539/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: JOHNY podjetje za gradbene
storitve in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zlatoličje 105, 2205 STARŠE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIŠEK IVAN, Zlatoličje 105,

2205 STARŠE, vložek: 100.000,00 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-15846
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00899 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06546/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: EURO-PILZ trgovsko-posredni-
ško in proizvodno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Brunšvik 2/a, 2327 RAČE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIGNAR JOŽEF, Brunšvik

2/a, 2327 RAČE, 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-15850
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00900 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06549/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: POLOLES proizvodnja, trgovina
in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Hrastje 42/a, 2341 LIMBUŠ
Osnovni kapital: 148.000,00 Sit
Ustanovitelji: POMBERG MIRKO, Hrast-

je 42/a, 2341 LIMBUŠ, vložek: 148.000,00
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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-15859
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00904 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06556/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BONDAY podjetje za trgovino in
storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljanska 37, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOŽIČNIK DRAGO, Ljublja-

nska 37, 2000 MARIBOR, 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-15862
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00905 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06566/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TIPIS trgovsko, proizvodno in
storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pod Vrhom 5, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOLETNIK DOROTEJA,

Pod Vrhom 21, 2000 MARIBOR, 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-15865
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00906 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06567/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PRIMARBIRO projektiranje, in-
ženiring, marketing d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zgornji Duplek 137/a, 2241
SPODNJI DUPLEK

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRAČIČ DRAGO, Zgornji

Duplek 137/a, 2241 SPODNJI DUPLEK,
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
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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-15868
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00907 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06576/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: FIRBI podjetje za trgovino, pro-
izvodnjo in projektiranje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Stanetinci 23, 2236 CERKVE-
NJAK

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FIRBAS JANEZ, Stanetinci

23, 2236 CERKVENJAK, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 4. 1992.

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

Sr-15871
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00908 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06577/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5669308
Firma: NERO trgovsko in storitveno

podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Beblova 20, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: NEŠIČ ROBERT, Beblova

20, 2000 MARIBOR, 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-15874
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00909 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06587/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: AJLEC kmetijsko, trgovsko in
gostinsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zgornja Ročica 1, 2233 ZGOR-
NJA ŠČAVNICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: AJLEC ANTON, Zgornja Ro-

čica 1, 2233 ZGORNJA ŠČAVNICA, 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-15877
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00910 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06590/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SLATENŠEK storitveno podjet-
je d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prekomorskih brigad 4, 2319
POLJČANE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SLATENŠEK MIRKO, Bistri-

ška 44, 2319 POLJČANE, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1992.

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

Sr-15880
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00911 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/06591/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PREVOZNIŠTVO PRESKRBA
POLJČANE trgovina in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Bistriška 57, 2319 POLJČANE
Osnovni kapital: 1.171.764,10 Sit
Ustanovitelji: PRESKRBA POLJČANE

p.o., Bistriška 54, 2319 POLJČANE, vlo-
žek: 1.171.764,10 Sit, ne odgovarja, vstop:
30. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-

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

Sr-15885
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00913 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06593/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: URBEKO podjetje za razvoj, na-
rčtovanje, svetovanje in inženiring d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Josipa Priola 23, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 337.500,00 Sit
Ustanovitelji: PREMZL MARIJA, Josipa

Priola 23, 2000 MARIBOR, vložek:
337.500,00 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-15889
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00914 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06601/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5668883
Firma: TERENKA trgovina, proizvodnja

in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ob gozdu 33, 2230 LENART V

SLOVENSKIH GORICAH
Osnovni kapital: 101.545,00 Sit
Ustanovitelji: EMERŠIČ JANKO, Ob goz-

du 33, 2230 LENART, vložek: 101.545,00
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-15893
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00915 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06602/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PRIMERA specializirano podje-
tje za zavarovalne posle d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trg svobode 28, 2310 SLO-
VENSKA BISTRICA

Osnovni kapital: 54.070,00 Sit
Ustanovitelji: ŽIŽEK BOJANA, Mejna uli-

ca 43, 2000 MARIBOR, vložek: 54.070,00
Sit, ne odgovarja, 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-15897
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00916 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06604/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: VOLK KOMERC proizvodno in
trgovinsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gasilska 7, 2352 SELNICA OB
DRAVI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KETIŠ LJUBICA, Gasilska 7,

2352 SELNICA OB DRAVI, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 10. 1991.

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

Sr-15901
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00917 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06605/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DEMIJAN podjetje za trgovino
in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ob potoku 37, 2310 SLOVEN-
SKA BISTRICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROZMAN MIRA, Kajuhova

2, 3210 SLOVENSKE KONJICE, vložek:
8.000,00 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-15905
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00918 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06613/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TDM trgovina na debelo in dro-
bno, export-import, zastopanje in posre-
dništvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tomšičeva 5, 2310 SLOVEN-
SKA BISTRICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DRAGOJEVIČ VUKAŠIN,

Tomšičeva 5, 2310 SLOVENSKA BISTRI-
CA, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 31. 3. 1992.

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

Sr-15909
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00919 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06619/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DISTRIKT trgovsko in storitve-
no podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Selnica ob Muri 110, 2215
CERŠAK

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JASENC RAJKO, Selnica ob

Muri 110, 2215 CERŠAK, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 3. 1992.

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

Sr-15913
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00920 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06626/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: EUROJOY podjetje za trgovino,
uvoz-izvoz in gostinstvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zrkovska cesta 53, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 8.200,00 Sit
Ustanovitelji: RAJBENŠU MARJAN, Zr-

kovska cesta 53, 2000 MARIBOR, vložek:
8.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 4.
1992.

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

Sr-15917
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00921 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06627/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TELEMAR agencija za trženje
medijev d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tyrševa ulica 23, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KATEDRA HIT D.O.O., Tyr-

ševa ul. 23, 2000 MARIBOR, vložek:
2.400,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 8.
1993; CIZEJ BORIS, Vinarska 65, 2000 MA-
RIBOR, vložek: 2.400,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 23. 8. 1993; DUR D.O.O., Gospos-
vetska 15, 2000 MARIBOR, vložek:
3.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-15921
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00922 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06628/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: VIGRED podjetje za finančno-ra-
čunovodske storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kersnikova 12, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOTOLENKO EMILIJA, Ke-

rsnikova 12, 2000 MARIBOR, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 4.
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1992; PINTARIČ ANDREJ, Majarjeva 13,
2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00 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-15924
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00923 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06633/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: LIANA trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dragučova 27/a, 2231 PERNI-
CA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KARO RUDI, Dragučova

27/a, 2231 PERNICA, 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-15927
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00924 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06647/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: GRAFFITI podjetje za marketi-
ng d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Jenkova 43, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOVER MATEJA, Trg svo-

bode 12/b, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM,
vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
8. 4. 1992; EMERŠIČ SLAVKO, Jenkova
43, 2000 MARIBOR, 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-15930
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00925 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06655/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: JOŽEF podjetje za proizvodnjo
in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dolge njive 17, 2232 VOLIČI-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VOGRIN JOŽEF, Dolge nji-

ve 17, 2232 VOLIČINA, 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-15933
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00926 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06661/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ICC export-import d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gregorčičeva 27, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠLAMBERGER ANDREJ,

Tyrševa 1, 2000 MARIBOR, vložek:
40.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 9.
1992; HOLOSCH HELMUT ING., St. Marti-
nerstr. 61, AVSTRIJA, vložek: 60.000,00 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-15936
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00927 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06666/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MURTEC podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zgornje Gradišče 26, 2213
ZGORNJA VELKA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit

Ustanovitelji: FERK MILAN, Zgornje Gra-
dišče 26, 2213 ZGORNJA VELKA, 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-15939
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00928 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06667/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: NEMEČEK proizvodnja, trgovi-
na in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta talcev 10, 2327 RAČE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: NEMEČEK LILJANA, Cesta

talcev 10, 2327 RAČE, 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-15942
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00929 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06673/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: JUSAN podjetje za trgovino in
storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Fram 214, 2313 FRAM
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JUS ANTON, Fram 214,

2313 FRAM, vložek: 8.000,00 Sit, ne od-
govarja, 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 gos-
podarske družbe 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-15945
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00930 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06675/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: LEŠER & LV podjetje za trgovi-
no in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šentilj 142/b, 2212 ŠENTILJ
V SLOVENSKIH GORICAH

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEŠER VLADIMIR, Šentilj

142/b, 2212 ŠENTILJ V SLOVENSKIH GO-
RICAH, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 2. 3. 1992.

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

Sr-15948
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00931 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06686/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: COCTAIL gostinstvo in turizem
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Koroška cesta 105, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BUDJA MARKO, Dupleška

132, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 3. 4. 1992.

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

Sr-15951
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00932 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06695/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: RONAS proizvodnja, trgovina in
storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Nade Kovačič 3, 2204 MIKLA-
VŽ NA DRAVSKEM POLJU

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit

Ustanovitelji: NOVAK ROBERT, Nade Ko-
vačič 3, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSLEM PO-
LJU, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 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-15954
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00933 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06699/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: INSTITUT BERNER podjetje za
storitve, izobraževanje, založništvo in tr-
govino, uvoz-izvoz d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tomšičeva ulica 41, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 104.046,00 Sit
Ustanovitelji: BERNER NADA, Tomšičeva

ulica 37, 2000 MARIBOR, vložek:
52.023,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 9.
1992; BERNER NATASCHA, Idlhofgasse
32, GRAZ, AVSTRIJA, vložek: 52.023,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 9. 1992.

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

Sr-15957
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00934 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/07687/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: IMCO trgovsko, storitveno, pos-
redniško in gradbeniško podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Obrežna ulica 16, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 105.287,00 Sit
Ustanovitelji: IKANOVIĆ ISMET, Obrežna

16, 2000 MARIBOR, vložek: 105.287,00
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-15960
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00935 z dne 17. 1.
2000 pod št. vložka 1/07690/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: WERIS storitveno, proizvodno
in trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Sredma 90, 2351 KAMNICA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: WEINGERL ZLATKO, Fluk-

sova 3, 2000 MARIBOR, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 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-15963
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00936 z dne 18. 1.
2000 pod št. vložka 1/07832/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: AL-MA podjetje za trgovino in
storitve, uvoz in izvoz d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zrkovska 105/c, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: ZAGORANSKI ERIKA, Zrko-

vska 105/c, 2000 MARIBOR, vložek:
2.100,00 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-15977
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00948 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07432/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: GESTOR podjetje za storitve,
posredništvo, svetovanje, informacije in
trgovino d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lenardonova 40, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 138.420,00 Sit
Ustanovitelji: BAUMAN VESNA, Lenardo-

nova 40, 2000 MARIBOR, vložek:
138.420,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 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-15980
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00949 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07443/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KO-EXIM trgovina, uvoz, izvoz
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Plečnikova 7, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 104.268,00 Sit
Ustanovitelji: KOLARIČ TOMAŽ, Plečni-

kova 7, 2000 MARIBOR, vložek:
104.268,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 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-15983
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00950 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07449/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5706041
Firma: SAYONARA export-import, trgo-

vsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Partizanska cesta 47, 2000

MARIBOR
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BEZJAK ALBERT, Kodriče-

va ulica 7, 2000 MARIBOR, vložek:
100.000,00 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-15986
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00951 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07451/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: LEMARC storitveno in trgovsko
podjetje d.o. o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ptujska 42, 2204 MIKLAVŽ NA
DRAVSKEM POLJU

Osnovni kapital: 119.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEŠNIK VINKO, Ptujska 42,

2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, vlo-
žek: 59.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 12. 1992; SEDOVNIK MARKO, Ptujska
42, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU,
vložek: 59.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 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-15989
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00952 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07452/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5721300
Firma: FACTUM podjetje za export-im-

port in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ulica Pohorskega bataljona 1,

2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 286.275,00 Sit
Ustanovitelji: PEKUŠEK SUZANA, Ulica

Pohorskega bataljona 1, 2000 MARIBOR,
vložek: 143.137,50 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 15. 7. 1994; PEZDIČEK KOROŠEC SI-
LVA, Levčeva 20, 2000 MARIBOR, vložek:
143.137,50 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 7.
1994.

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

Sr-15992
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00953 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07456/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: EUROLES & CO podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino, gostinstvo in storitve
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Smolnik 17, 2342 RUŠE
Osnovni kapital: 171.690,00 Sit
Ustanovitelji: KRAJNC SLAVKO, Robiče-

va 44, 2341 PEKRE-LIBMUŠ, vložek:
171.690,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 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-15995
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00954 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07458/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: POREDOŠ transport d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Zgornje Gradišče 33/b, 2213

ZGORNJA VELKA
Osnovni kapital: 124.971,91 Sit
Ustanovitelji: POREDOŠ BRANKO, Zgo-

rnje Gradišče 33/b, 2213 ZGORNJA VEL-
KA, vložek: 118.723,31 Sit, ne odgovarja,
vstop: 4. 12. 1992; POREDOŠ KOLOMAN,
Ziegelhofstrasse 36, DUNAJ, AVSTRIJA, vlo-
žek: 6.248,60 Sit, ne odgovarja, vstop:
4. 12. 1992.

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

Sr-15998
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00955 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07461/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: AUTO-LACKNER trgovsko pod-
jetje import-export d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo
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Sedež: Počehova 12, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: LACKNER RUDOLF, Stan.

8345 Dirnbach 47, STAINZ. BEI STRADEN,
AVSTRIJA, vložek: 100.000,00 Sit, ne od-
govarja, 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-16001
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00956 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07483/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: 2 M podjetje za inženiring, trgo-
vino, export-import d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica Staneta Severja 17,
2000 MARIBOR

Osnovni kapital: 107.200,00 Sit
Ustanovitelji: JURKOVIČ MARIJA, Ulica

Staneta Severja 17, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 107.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
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-16004
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00957 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07485/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PODJETNIK podjetje za sveto-
vanje, izobraževanje, marketing, storitve
in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Radvanjska cesta 29, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 110.000,00 Sit
Ustanovitelji: GORIŠEK BOJAN, Ulica 14.

divizije 62, 2000 MARIBOR, vložek:
110.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 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-16007
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00958 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07488/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: FRUTIN podjetje za trgovino, ko-
operacijo in zastopstva export-import
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljanska 9, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 101.923,00 Sit
Ustanovitelji: PETEK MAJDICA, Meljska

cesta 72, 2000 MARIBOR, vložek:
101.923,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 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-16010
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00959 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07511/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ŠNUDERL proizvodno, trgovsko
in storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Jelenče 17, 2211 PESNICA
PRI MARIBORU

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠNUDERL ALOJZ, Jelenče

17, 2211 PESNICA PRI MARIBORU, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
16. 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-16013
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00960 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07531/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PRESKRBA-STORITVE proizvo-
dnja, storitve in trgovina d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Bistriška 54, 2319 POLJČANE
Osnovni kapital: 102.200,00 Sit
Ustanovitelji: TP PRESKRBA POLJČANE

p.o., Bistriška 54, 2319 POLJČANE, vlo-
žek: 102.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
30. 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-16016
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00961 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07540/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: IPT INTERNATIONAL podjetje
za trženje tehnologij d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Koroška cesta 105, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 331.724,00 Sit
Ustanovitelji: ČUŠ FRANCI, Koroška ce-

sta 105, 2000 MARIBOR, vložek:
331.724,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 1.
1993.

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

Sr-16019
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00962 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07544/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5753414
Firma: OROŽ trgovina, storitve in gos-

tinstvo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vukovski vrh 29, 2221 JARE-

NINA
Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: OROŽ SLAVKO, Klinetova

12, 2000 MARIBOR, vložek: 5.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 24. 3. 1992; OROŽ
MIHAEL, Vukovski dol 29, 2221 JARENINA,
vložek: 5.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
24. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
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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-16022
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00963 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07545/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ROMEGA podjetje za trgovino,
storitve in turizem d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Mlekarniška 6, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROBER ZLATKO, Mlekarni-

ška 6, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 4. 1992.

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

Sr-16025
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00964 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07549/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ANITA trgovsko, proizvodno in
storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Spodnji Slemen 35, 2352 SE-
LNICA OB DRAVI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽAUCER MIRKO, Spodnji

Slemen 35, 2352 SELNICA OB DRAVI, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4.
1992.

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

Sr-16029
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00965 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07555/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BAVOG trgovina, gostinstvo,
storitve in turizem d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ob gozdu 18, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 118.500,00 Sit
Ustanovitelji: VOGRINC JOŽE, Ob gozdu

18, 2000 MARIBOR, vložek: 118.500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 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-16032
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00966 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07559/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: INTERMARING marketing-con-
sulting d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cafova 4, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARINŠEK LJUBO, Bistri-

ca pri Limbušu 17, 2341 LIMBUŠ, vložek:
100.000,00 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-16035
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00967 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07561/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: RAT storitveno, proizvodno in
trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Na trati 13, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAT JOŽE, Na trati 13,

2000 MARIBOR, 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-16038
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00968 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07562/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SOFTWARE POWER trgovsko in
storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska cesta 3-5, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: TURNŠEK ROBERT, Kar-

deljeva cesta 76, 2000 MARIBOR, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 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-16041
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00969 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07580/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: REGESA proizvodno in trgov-
sko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prešernova 2, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: REGESA AG, Hauptstrasse

23, CH 8020 KREUZLINGEN, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 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-16044
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00970 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07592/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TIAN FU kitajska restavracija
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo
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Sedež: Šentiljska cesta 126, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 102.336,00 Sit
Ustanovitelji: SUN RUIRAN, Zhe jiang

sheng, Qing tian xina, SHAN KOU QU, TANG
LR KITAJSKA, vložek: 102.336,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 23. 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-16047
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00971 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07597/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5712637
Firma: HERO-LIP proizvodnja stavbne-

ga pohištva d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Spodnja Polskava 248, 2314

ZGORNJA POLSKAVA
Osnovni kapital: 152.000,00 Sit
Ustanovitelji: LIP POLSKAVA p.o., Spod-

nja Polskava 248, 2314 ZGORNJA POL-
SKAVA, vložek: 76.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 11. 9. 1992; KASPAR ROLAND,
AM Point 6, D 8224 CHIEMING HART, vlo-
žek: 76.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
11. 9. 1992.

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

Sr-16050
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00972 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07263/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: C CENTRUM proizvodno, trgov-
sko in storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ul. Pohorskega bataljona 14,
2317 OPLOTNICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: CEROVŠEK FRANC, Ul. Po-

horskega bataljona 14, 2317 OPLOTNICA,
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-16053
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00973 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07265/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: GUTAS trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zvezna ulica 59, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 109.200,00 Sit
Ustanovitelji: ORENBERG ŠTEFAN, Zve-

zna ulica 59, 2000 MARIBOR, vložek:
109.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 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-16056
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00974 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07266/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KOKON storitveno podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ob gozdu 19/a, 2352 SELNI-
CA OB DRAVI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIGLIČ IZTOK, Aškerčeva

10, 2342 RUŠE, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 7. 4. 1992; VODUŠEK
MATJAŽ, Knifičeva 1, 2342 RUŠE, vložek:
4.000,00 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-16059
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00975 z dne 19. 1.

2000 pod št. vložka 1/07268/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5702623
Firma: G & S INTERNACIONAL proiz-

vodno, trgovsko in transportno podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kamniška graba 2, 2351 KAM-
NICA

Osnovni kapital: 101.320,00 Sit
Ustanovitelji: LEP MARIJA, Celovška 14,

2351 KAMNICA, vložek: 50.660,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 9. 11. 1992; KIRBISCH
SREČKO, Am Vogelfang 2, NEUENTAL
3585, vložek: 50.660,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 9. 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-16062
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00976 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07274/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TEHNOMETAL proizvodno in tr-
govsko podjetje za izdelavo, promet,
uvoz in izvoz kovinskih in drugih neživil-
skih izdelkov in polizdelkov d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Obrežna cesta 55, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAVRENČIČ ANTON, Obre-

žna cesta 55, 2000 MARIBOR, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 4.
1992.

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

Sr-16065
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00977 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07322/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5711797
Firma: MUSA trgovsko in storitveno

podjetje d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pajkova ulica 24, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SAITI MUHAREM, Pajkova

ulica 24, 2000 MARIBOR, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 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-16068
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00978 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07326/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: NEW LONG LINE podjetje za
trgovino in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dravska ulica 10, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: LONČARIČ ILIJA, Augusta

Cesarca 85, SISAK, R HRVAŠKA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 12.
1992; BEZJAK MARIJA, Regentova 18,
2000 MARIBOR, vložek: 50.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 22. 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-16071
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00979 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07328/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BAUELMAC-B INŽENIRING
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kosovelova ulica 11, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠIŠKO NIKOLAJ, Lovska uli-

ca 4, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00
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-16075
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00980 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07347/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KU-PRES trgovsko, gostinsko,
storitveno, gradbeno, proizvodno in kme-
tijsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Spodnja Polskava 310, 2314
ZGORNJA POLSKAVA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SKUBER DANICA, Spodnja

Polskava 310, 2314 POLSKAVA, 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-16078
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00981 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07354/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5702658
Firma: INTERCONTI trgovsko in proiz-

vodno podjetje import-export d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Trg svobode 14, 2310 SLO-

VENSKA BISTRICA
Osnovni kapital: 100.051,40 Sit
Ustanovitelji: FULLER PETER, Schoenfe-

lder Chaussee 255, C-1185 BERLIN, NEM-
ČIJA, vložek: 100.051,40 Sit, ne odgovarja,
vstop: 9. 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-16082
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00982 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07351/00 vpisalo v

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

Firma: GRADIENT proizvodno, gradbe-
no, storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Spodnj Korena 5/b, 2241 SPO-
DNJI DUPLEK

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ADEMOVIČ JOŽE, Spodnja

Korena 5/b, 2241 SPODNJI DUPLEK, 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 regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-16086
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00983 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07369/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: HARLEKIN trgovsko, gostinsko
in storitveno podjeje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Belačeva 8, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 103.500,00 Sit
Ustanovitelji: KREIS ZLATKO, Miklošiče-

va 6, 2000 MARIBOR, vložek: 103.500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 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-16090
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00984 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07370/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ALHENA podjetje za storitve in
trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Za Kalvarijo 73, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAVERSKI MARIJA, Za Kal-

varijo 73, 2000 MARIBOR, 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
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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-16094
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00985 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07371/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PAJEK trgovina in posredništvo
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ptujska cesta 89, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAJEK VIKTOR, Cesta Zma-

ge 6, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1992.

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

Sr-16098
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00986 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07374/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: IKO podjetje za storitve in trgo-
vino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Novake 25, 2319 POLJČANE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KODRIČ IVAN, Prvomajski

trg 24, 2319 POLJČANE, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 4. 1992.

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

Sr-16102
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00987 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07389/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: POHIŠTVO storitveno podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Radvanjska cesta 61, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 228.221,90 Sit
Ustanovitelji: ŠPANINGER BOJAN, Rad-

vanjska cesta 61, 2000 MARIBOR, vložek:
228.221,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 1.
1993.

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

Sr-16106
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00988 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07402/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5732883
Firma: RENANA trgovsko in storitveno

podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Prušnikova 14, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRIFUNOVIČ MILOŠ, Pruš-

nikova 14, 2000 MARIBOR, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 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-16110
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00989 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07408/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: CONCEPT ROSA podjetje za co-
nsalting, trgovino in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gradiška 218, 2201 ZGORNJA
KUNGOTA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MLAKAR KUKOVIČ ROZA,

Zrkovska 142/a, 2000 MARIBOR, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 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-16114
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00990 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07412/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: CERATTA trgovsko, gostinsko
in storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Staneta Severja 17, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 336.270,00 Sit
Ustanovitelji: LORENČIČ BERNARD, Na

Dobravi 6/a, 2204 MIKLAVŽ NA DRAV-
SKEM POLJU, vložek: 168.135,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 22. 12. 1992; PERKOVIČ
DANIJEL, Trubarjeva 4, 2000 MARIBOR,
vložek: 168.135,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 22. 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-16118
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00991 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07421/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: STAN DEKOR-ŠPRAJC storitve-
no, trgovsko in gostinsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Bevkova 3, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 106.230,00 Sit
Ustanovitelji: ŠPRAJC VLADIMIR, Bevko-

va 3, 2000 MARIBOR, vložek: 106.230,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 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-16122
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00992 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07423/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: VANČ podjetje za trgovino, sto-
ritve in posredništvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Staneta Severja 19, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HUDERNIK IVAN, Staneta

Severja 19, 2000 MARIBOR, 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-16126
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00993 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07427/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: Ž & F proizvodno, trgovsko in
storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Spodnja Voličina 69, 2232 VO-
LIČINA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽIVKO FREDI, Spodnja Vo-

ličina 69, 2232 VOLIČINA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 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-16133
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00995 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07570/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MARTUR turistično podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Glavni trg 24, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.967.356,80 Sit
Ustanovitelji: IZVRŠNI SVET SO MARI-

BOR, Heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR,
vložek: 1.593.457,60 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 11. 1. 1993; POHORJE turistično gos-
tinsko podjetje p.o., Heroja Šlandra 10,

2000 MARIBOR, vložek: 228.983,20 Sit,
ne odgovarja, vstop: 11. 1. 1993; HOTEL
SLAVIJA, Vita Kraigherja 3, 2000 MARIBOR,
vložek: 114.491,60 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 11. 1. 1993; JEKLOTEHNA MARIBOR
d.d., Partizanska 34, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 114.491,60 Sit, ne odgovarja, vstop:
11. 1. 1993; LB KREDITNA BANKA MARI-
BOR d.d., Vita Kraigherja 4, 2000 MARI-
BOR, vložek: 114.491,60 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 11. 1. 1993; STEP MARIBOR
d.o.o., Kersnikova 5, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 114.491,60 Sit, ne odgovarja, vstop:
11. 1. 1993; VINAG vinarstvo-sadjarstvo, ex-
port-import p.o., Trg svobode 3, 2000 MA-
RIBOR, vložek: 114.491,60 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 11. 1. 1993; PROJEKT MR IN-
ŽENIRING p.o., Svetozarevska 10, 2000
MARIBOR, vložek: 114.491,60 Sit, ne od-
govarja, vstop: 11. 1. 1993; OBRTNA
ZBORNICA MARIBOR, Titova 63, 2000 MA-
RIBOR, vložek: 114.491,60 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 11. 1. 1993; EXPOBIRO d.o.o.,
Kosovelova 11, 2000 MARIBOR, vložek:
114.491,60 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 1.
1993; PETROL TOE MARIBOR, Beloruska
5, 2000 MARIBOR, vložek: 114.491,60 Sit,
ne odgovarja, vstop: 11. 1. 1993; MARI-
BORSKA TURISTIČNA ZVEZA, Grajski trg 1,
2000 MARIBOR, vložek: 114.491,60 Sit,
ne odgovarja, vstop: 11. 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-16137
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00996 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07430/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: GASSE tehnična trgovina in sto-
ritve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Bevkova 3, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 63.800,00 Sit
Ustanovitelji: KRAJNC MILAN, Bevkova

3, 2000 MARIBOR, vložek: 31.900,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 8. 4. 1992; KRAJNC
ZDENKA, Bevkova 3, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 31.900,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
8. 4. 1992.

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

Sr-16141
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00997 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07448/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: GORDANA trgovina, storitve in
gostinstvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Veluščkova 3, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 240.247,50 Sit
Ustanovitelji: TRAJKOVIČ DRAGICA, Ve-

luščkova 3, 2000 MARIBOR, vložek:
240.247,50 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 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-16145
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00998 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07500/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MESARIJA VANDUR proizvod-
nja, storitve in trgovina d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zgornji Duplek 27/b, 2241
SPODNJI DUPLEK

Osnovni kapital: 109.500,00 Sit
Ustanovitelji: REP ZDENKA, Dupleški vrh

37, 2241 SPODNJI DUPLEK, vložek:
54.750,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 1.
1993; VANDUR SREČKO, Dupleški vrh 37,
2241 SPODNJI DUPLEK, vložek: 54.750,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 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-16149
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/00999 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07503/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SPORT MICHEL trgovsko, pro-
izvodno in storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta graške gore 4, 2341 PE-
KRE
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Osnovni kapital: 138.804,00 Sit
Ustanovitelji: SABOL MIŠEL, Cesta Gra-

ške gore 4, 2341 PEKRE, vložek:
138.804,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 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-16153
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01000 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06704/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5676479
Firma: BOGART - H trgovsko in storit-

veno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Valvazorjeva ulica 14, 2000

MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOGŠA VILI, Valvazorjeva

14, 2000 MARIBOR, 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-16157
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01001 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06710/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PLAN-TEX trgovina, posredništ-
vo, import-export d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vrhov Dol 25/a, 2341 PEK-
RE-LIMBUŠ

Osnovni kapital: 100.176,00 Sit
Ustanovitelji: TRETINJAK NENAD, Grei-

fenssestr. 16, ZURICH, vložek: 33.392,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 8. 1992; ŠUT
KLAVDIJ, Kolodvorska 27, 2342 RUŠE, vlo-
žek: 33.392,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 8. 1992; ŽALAC ŽELJKO, Badenerstr.
255, ZURICH, vložek: 33.392,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 10. 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-16160
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01002 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06721/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5675413
Firma: MI STP storitveno, trgovsko in

proizvodno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pohorska ulica 71, 2311

HOČE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEČARIČ DUŠAN, Koroška

cesta 79, 2000 MARIBOR, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 9.
1992; GREGOREC SLAVKO, Pohorska uli-
ca 71, 2311 HOČE, vložek: 50.000,00 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-16163
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01003 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06723/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: FRONTAL proizvodnja, trgovina
in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Titova 60, 2310 SLOVENSKA
BISTRICA

Osnovni kapital: 110.000,00 Sit
Ustanovitelji: POGLŠEK MILAN, Titova

60, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vložek:
110.000,00 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-16166
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01004 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06740/00 vpisalo v

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

Firma: PROTOTEHNIKA podjetje za ra-
zvoj in trženje kovinskih izdelkov d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Glavni trg 17/b, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 100.128,00 Sit
Ustanovitelji: MIHELAK DRAGO, Deimler

Strasse 11, STUTGARD, NEMČIJA, vložek:
100.128,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 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-16169
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01005 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06742/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SAAN proizvodnja, trgovina, sto-
ritve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Erne Starovasnik 19, 2319
POLJČANE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SAVSKI ANTON, Erne Sta-

rovasnik 19, 2319 POLJČANE, 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-16172
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01006 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06750/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: EXACT gradbeno, trgovsko in
storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Koroška cesta 63, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DEBELJAK GORAZD, Ko-

roška cesta 63, 2000 MARIBOR, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 4.
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-16175
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01007 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06754/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MIKA storitve in trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ulica 17.julija 28, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČEPE-VIZJAK BREDA, Uli-

ca 17. julija 28, 2000 MARIBOR, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 4.
1992.

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

Sr-16178
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01008 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06767/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PUREA storitveno podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dominkuševa 1, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 134.560,00 Sit
Ustanovitelji: VENTURINI VASJA, Domin-

kuševa 1, 2000 MARIBOR, vložek:
134.560,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 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-16181
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01009 z dne 19. 1.

2000 pod št. vložka 1/06782/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KGS trgovina in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Prešernova ulica 12, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 8.715,00 Sit
Ustanovitelji: PLIBERŠEK SIMONA, Trg

Dušana Kvedra 10, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 3.
1992; KARLSBERGER GERHARD, Sombe-
rg 81, AVSTRIJA, 5511 HUETAU, vložek:
715,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 3. 1992.

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

Sr-16184
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01010 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06786/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: VALIČ podjetje za gostinstvo,
trgovino in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Limbuška 23, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VALIČ ANDREJ, Limbuška

23, 2000 MARIBOR, 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-16187
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01011 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06787/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SAER proizvodnja, trgovina in
storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica Jelenčevih 63, 2341 LI-
MBUŠ

Osnovni kapital: 144.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠUNTNER SAMO, Ulica Je-

lenčevih 63, 2341 LIMBUŠ, vložek:
144.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3.
1992.

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

Sr-16190
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01012 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06791/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PAMID podjetje za proizvodnjo,
storitve in trgovina na drobno in debelo
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Za Gradom 11, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽOLNIR ANITA, Za gradom

11, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00 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-16194
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01013 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06799/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ARKADIA podjetje za trgovino,
storitve in turizem d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Sernčeva ulica 9, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: STANDEGGER ERICH, Se-

rnčeva ulica 9, 2000 MARIBOR, 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-16197
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01014 z dne 19. 1.
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2000 pod št. vložka 1/06801/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5675642
Firma: LOZINA & ZELEZNIK export-im-

port d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Nad reko 17, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 105.588,00 Sit
Ustanovitelji: ZELEZNIK Handelsagentur,

Import-Export Grosshandel, Wolfersbergasse
13/3/10, WIEEN A-1140, AVSTRIJA, vložek:
95.029,20 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 9.
1992; LOZINA BERISLAV, Ivana Jeličiča 21,
SELCE, R HRVAŠKA, vložek: 10.558,80 Sit,
ne odgovarja, vstop: 22. 9. 1992.

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

Sr-16198
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01015 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06802/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: LUY COMPANY proizvodno, tr-
govsko in storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prušnikova 44, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 118.400,00 Sit
Ustanovitelji: KASTELIC LUDVIK, Prušni-

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

Sr-16200
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01016 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06811/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ROBIKAR trgovina in storitve
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Borova vas 25, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit

Ustanovitelji: SRAGA JOŽICA, Borova vas
25, 2000 MARIBOR, 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-16202
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01017 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06828/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: VINEA svetovanje in storitve
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pionirska 3, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAJHER ZDENKO, Pionir-

ska 3, 2000 MARIBOR, vložek: 100.000,00
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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-16204
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01018 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06834/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: UTIS-URLEB-MUGERLE trgov-
sko podjetje export-import d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Miklavčeva bš, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: UTIS-URLEB proizvodno in

trgovsko podjetje export-import n.sol.o., Ča-
nžekova 23, 2000 MARIBOR, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 8.
1992; EM ELEKTRO MUGERLE, Landstra-
sse 211, Dusseldorf, HEARDTER 4000 NE-
MČIJA, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 6. 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-16206
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01019 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06843/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5449138
Firma: PAN trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kajuhova 5, 2319 POLJČANE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PANČIČ MILAN, Kajuhova

5, 2319 POLJČANE, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 7. 4. 1992.

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

Sr-16208
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01020 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06845/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KAMPFY storitveno in trgovsko
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Nova ulica 18, 2241 SPODNJI
DUPLEK

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KREFT FRANC, Nova ulica

18, 2241 SPODNJI DUPLEK, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992; KREFT MARICA, Nova ulica 18, 2241
SPODNJI DUPLEK, 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-16210
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01021 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06847/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ELEGOR podjetje za prozvod-
njo, trgovino in storitve d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vrhloga 46, 2310 SLOVENSKA
BISTRICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠOLAR DRAGO, Zlatoličje

66, 2205 STARŠE, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1992.

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

Sr-16212
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01022 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06850/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: HOBBY OPREMA podjetje za in-
ženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Panonska 14, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SKROBER STANISLAV, Pa-

nonska 14, 2000 MARIBOR, 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-16215
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01024 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07277/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ASO podjetje za trgovino, gos-
podarsko svetovanje in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Titova 91, 2310 SLOVENSKA
BISTRICA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: TALIČ MITAR, Ljubljanska

27/a, 2000 MARIBOR, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 11. 1992; PA-
VIČ VELJKO, Titova 91, 2310 SLOVENSKA
BISTRICA, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgo-
varja, 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-16217
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01025 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07321/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TTTT trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vrazova ulica 54, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 111.596,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTEBIH BRANKO, Vrazova

54, 2000 MARIBOR, vložek: 111.596,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 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-16219
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01026 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07352/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: AGINA organizacija in svetova-
nja d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kuraltova 14, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 20.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠNUDERL PLATEIS MARI-

JA, Kuraltova 14, 2000 MARIBOR, vložek:
20.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3.
1992.

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

Sr-16222
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01027 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07357/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PEGRA podjetje za izgradnjo
gradbenih objektov in daljnovodov d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Na trati 2, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.926.759,00 Sit
Ustanovitelji: GRADING VINKOVCI, Jure

Kaštelana 20, VINKOVCI, R HRVAŠKA, vlo-
žek: 1.847.832,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 9. 1992; PETON d.o.o., Na trati 2, 2000
MARIBOR, vložek: 78.927,00 Sit, ne odgo-
varja, 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-16225
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01028 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07391/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DNS proizvodnja lovskega stre-
liva d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Malagajeva 4, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 10.176,00 Sit
Ustanovitelji: SUŠANJ WALTER ROBE-

RT, Malagajeva 4, 2000 MARIBOR, vložek:
10.176,00 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-16227
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01029 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/07393/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DOMINATOR podjetje za trans-
port in turizem d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gorkega 35, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARKO VILIBALD, Gorke-

ga 35, 2000 MARIBOR, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 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:
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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-16229
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01030 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06853/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: M/S HANDELS trgovina, storit-
ve, posredovanje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gorkega 1, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 107.000,00 Sit
Ustanovitelji: M/S VERSICHERUNGS-

VERMITTLUNGS-GESELLSCHAFT MBH,
Shorgelgasse 43, GRAZ AVSTRIJA, vložek:
107.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 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-16231
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01031 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06857/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: GRANEL podjetje za gradbeno
dejavnost, zunanjo in notranjo trgovino
ter zastopništvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Krekova 12, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: REJC GORAZD, Krekova

12, 2000 MARIBOR, 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-16233
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01032 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06860/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PEGHASUS COMPUTER med-
narodna trgovina in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kamniški breg n.h., 2351 KAM-
NICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOCIPER ROBERT, Delav-

sko naselje 25, 2204 MIKLAVŽ NA DRAV-
SKEM POLJU, vložek: 8.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 8. 4. 1992.

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

Sr-16235
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01033 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06865/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: OCEANIC TEAM storitveno, gos-
tinsko in trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta talcev 26, 2327 RAČE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SATLER IVAN, Cesta talcev

26, 2327 RAČE, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 7. 4. 1992; TOPIČ MAR-
JAN, Dalmatinska 2, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 4.
1992.

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

Sr-16237
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01034 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06869/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TOMROK trgovina, servis in gos-
tinstvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šentilj 122/c, 2212 ŠENTILJ
V SLOVENKIH GORICAH

Osnovni kapital: 257.600,00 Sit
Ustanovitelji: VRTIN STANISLAVA, Šentilj

38, 2212 ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORI-
CAH, vložek: 128.800,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 6. 10. 1992; VRTIN STANISLAV, Še-
ntilj 38, 2212 ŠENTILJ V SLOVENKIH GO-
RICAH, vložek: 128.800,00 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 6. 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-16239
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01035 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06871/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5683327
Firma: MARIO-TRADE podjetje za trgo-

vino, gostinstvo, storitve in proizvodnjo
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zgornje Hoče 33/a, 2311
HOČE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: VARGA MARIO, Zgornje

Hoče 33/a, 2311 HOČE, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 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-16241
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01036 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06884/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: COMMUNICO trgovsko in stori-
tveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Marčičeva 11/a, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SKORNŠEK IGOR, Marči-

čeva 11/a, 2000 MARIBOR, 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 gos-
podarske družbe 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-16243
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01037 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06902/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: F.I.Z. trgovsko in storitveno pod-
jetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gorkega 35, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 123.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZEMLJARIČ FRANC, Kaju-

hova 12, 2325 KIDRIČEVO, vložek:
123.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 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-16244
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01038 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06906/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BACARDI trgovsko storitveno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lesjakova 50, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEBAR KORNELIA, Lesja-

kova 50, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 4. 1992.

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

Sr-16245
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01039 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06907/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: RETA špedicija in transport
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pernica 12/n, 2231 PERNICA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRANER ZVONKO, Perni-

ca 12/n, 2231 PERNICA, 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-16246
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01040 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06919/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5889502
Firma: OUTSIDER podjetje za trgovino

in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Trg svobode 14, 2310 SLO-

VENSKA BISTRICA
Osnovni kapital: 168.000,00 Sit
Ustanovitelji: GLASEK GEORGI DIMITRI

VASSIL, Kantener str. 6, BERLIN, AVSTRI-
JA, vložek: 160.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 5. 5. 1992; ŠKOFCA PAVEL, Trg svo-
bode 14, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 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-16247
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01041 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06925/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: RAVNIK podjetje za trgovino in
storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gregorčičeva 51, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LOVREC GERTRUDA, Gre-

gorčičeva 51, 2000 MARIBOR, 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-16248
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01042 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06926/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: EXPORT ZI trgovsko podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Goriška 8, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZARIČ ILIJA, Goriška 8,

2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 23. 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-16249
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01043 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06930/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5679214
Firma: KBK trgovina, storitve, gostin-

stvo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Prušnikova ulica 52, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RATEK BORIS, Prušnikova

ulica 52, 2000 MARIBOR, 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-16250
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01044 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06940/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: WIJAN INŽENIRING proizvod-
nja, trgovina in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica heroja Šercerja 55, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 102.220,00 Sit
Ustanovitelji: JANČAR VILJEM, Freiligrat-

hstrasse 22, STUTTGART, ZR NEMČIJA, vlo-
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žek: 102.220,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 7. 1992.

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

Sr-16251
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01045 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06943/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5708079
Firma: KALVARIJA E.B. PRODUCTION

podjetje za kinematografijo, trgovino in
storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Maistrova ulica 12, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 128.900,00 Sit
Ustanovitelji: SKAMLEC EGON, Maistro-

va ulica 12, 2000 MARIBOR, vložek:
64.450,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 10.
1992; FORNEZZI BRONISLAVA, Maistrova
ulica 12, 2000 MARIBOR, vložek:
64.450,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 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-16252
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01046 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06946/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5758190
Firma: KROJSL podjetje za trgovino,

kmetijstvo, proizvodnjo in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Loka 1/b, 2205 STARŠE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIDOVIČ JOŽEF, Loka 1/b,

2205 STARŠE, vložek: 100.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 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-16253
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01047 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/06947/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: HERCOG-POWER MARKETING
podjetje za trgovsko in storitveno dejav-
nost d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Glavni trg 17, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 200.000,00 Sit
Ustanovitelji: HERCOG JANJA, Zgornja

Velka 95, 2213 ZGORNJA VELKA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 10.
1992; POWER VERTRIEB ALDRIAN & LIPP
OEC, Hauptplatz 23, DEUTSCHLANDBERT
8530 AVSTRIJA, vložek: 100.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 18. 1. 1993.

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

Sr-16254
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01048 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06952/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: STM podjetje za strojno opre-
mo tehnologijo in marketing d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Sokolska 30, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MILFELNER MIRAN, Sokol-

ska 30, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 4. 1992.

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

Sr-16255
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01049 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06964/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ŽVAB podjetje za trgovino d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Korbunova 8, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAFOŠNIK STANISLAVA,

Korbunova 8, 2000 MARIBOR, 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-16256
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01050 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06967/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BONY trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Aškerčeva 15, 2342 RUŠE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: OBROVNIK DUŠAN, Ašker-

čeva 15, 2342 RUŠE, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 8. 4. 1992; GRIČNIK
STANISLAV, Gasilska 3/a, 2352 SELNICA
OB DRAVI, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 17. 11. 1993.

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

Sr-16257
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01051 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06973/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ISSA TEAM športno-rekreacijsko
andragoško in trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pot na Kamenšak 2, 2230 LE-
NART

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: REBERNIK DARKO, Pot na

Kamenšak 2, 2230 LENART, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
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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-16259
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01052 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06975/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: X & O trgovina, proizvodnja in
storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šubičeva 11, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽNUDERL RAJKO, Šubiče-

va 11, 2000 MARIBOR, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 4. 1992; KUT-
NJAK MOJCA, Ulica Bratov Graifov 28, 2000
MARIBOR, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 3. 4. 1992.

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

Sr-16260
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01053 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06988/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SPECIACOM proizvodnja elekt-
ronskih naprav in trgovina ter storitve
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kočno 33, 2318 LAPORJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAK MARJAN, Kočno 33,

2318 LAPORJE, 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-16261
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01054 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06994/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ITALYC proizvodno, storitveno
in trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Luke Kruniča 33, 2204 MIKLA-
VŽ NA DRAVSKEM POLJU

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: POTOČNIK IGOR, Luke

Kruniča 33, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM
POLJU, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 22. 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-16262
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01055 z dne 19. 1.
2000 pod št. vložka 1/06997/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: AB-AS podjetje za proizvodnjo,
usluge in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Košaški dol 12, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 100.817,50 Sit
Ustanovitelji: ZONIČ SAFET, Ulica Mar-

šala Tita 100, DONJI VAKUF, R BIH, vložek:
100.817,50 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 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-16263
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01060 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/07133/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TINEDA storitveno, trgovsko in
proizvodno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Limbuška 48, 2341 PEKRE-LI-
MBUŠ

Osnovni kapital: 105.000,00 Sit
Ustanovitelji: PINTAR ŽELJKO, Limbuška

48, 2341 PEKRE-LIMBUŠ, vložek:
105.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
30. 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-16264
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01061 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/07144/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: LEMAX proizvodnja, trgovina in
storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Razlagova 22, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 110.837,00 Sit
Ustanovitelji: LATINOVIČ SVETISLAV,

Prešernova 12, 2000 MARIBOR, vložek:
110.837,00 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-16265
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01062 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/07148/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5690897
Firma: TRGOSERVIS trgovina in storit-

ve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tržaška cesta 37/a, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠPEDTRANS ŠPEDICIJA

MARIBOR špedicija, trgovina, storitve in za-
stopanje d.o.o., Tržaška cesta 37/a, 2000
MARIBOR, vložek: 100.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 27. 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-16266
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01063 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/07152/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: FIS podjetje za finančno sveto-
vanje in zunanjo trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Krekova 18, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 108.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAŠKOVIČ JANJA, Pod iz-

viri 2, 2341 PEKRE LIMBUŠ, vložek:
54.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 11.
1992; MALEK JARH DARJA, Ulica Heroja
Staneta 18, 2000 MARIBOR, vložek:
54.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 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-16268
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01064 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/07153/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: D & P podjetje za trgovino in
storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica Pohorskega bataljona
14, 2000 MARIBOR

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BABIČ DUŠAN, Masaryko-

va 18, 2000 MARIBOR, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 10. 1992; MLE-
KUŠ PETER, Breslauerstr. 16/g, WALDK-
RAIBURG NEMČIJA, vložek: 50.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 3. 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-16270
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01065 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/07157/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KOBLES proizvodno, trgovsko
in storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Na Jelovcu 38, 2351 KAMNI-
CA

Osnovni kapital: 1.680.000,00 Sit

Ustanovitelji: RUCKER FRANZ, Moosing
1, St.Johan-Kopling, A 8565, AVSTRIJA, vlo-
žek: 1.344.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
9. 11. 1992; PISNIK ALJOŠA, Na Jelovcu
38, 2351 KAMNICA, vložek: 336.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 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-16272
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01066 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/07163/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: OKLES trgovina, storitve in pro-
izvodnja d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šentiljska cesta 116, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 102.002,30 Sit
Ustanovitelji: OPEKARNA KOŠAKI p.o.,

Šentiljska cesta 116, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 34.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 7.
1992; PODJETJE KLEMENČIČ GMBH holz-
handel export import, Hauptstrasse 12,
A-8435 WAGNA AVSTRIJA, vložek:
68.002,30 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 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-16274
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01067 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/07165/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: VISOM storitveno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kardeljeva cesta 60, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 460.000,00 Sit
Ustanovitelji: VILAR SREČKO, Mladinska

43, 2000 MARIBOR, vložek: 184.800,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 7. 1992; SOCIA-
LISTIČNA STRANKA OBČINSKI ODBOR
MARIBOR, Kardeljeva 60, 2000 MARIBOR,
vložek: 275.200,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 1. 7. 1992.

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

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

Sr-16276
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01068 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/07171/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BOMBICA trgovsko, gostinsko
in storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica Prvih žrtev 8, 2204 MI-
KLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽELIMORSKI BOŽICA, Ulica

Prvih žrtev 8, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM
POLJU, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 7. 4. 1992; ŽELIMORSKI ZVONKO,
Ulica Prvih žrtev 8, 2204 MIKLAVŽ NA DRAV-
SKEM POLJU, vložek: 4.000,00 Sit, ne od-
govarja, 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-16277
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01069 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/07176/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BALA podjetje za trgovino, sto-
ritve in proizvodnjo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šolska 24, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 110.065,00 Sit
Ustanovitelji: PUŠNIK ANDREJ, Šolska

24, 2000 MARIBOR, vložek: 110.065,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 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-16278
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01070 z dne 21. 1.
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2000 pod št. vložka 1/07185/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KAMEI proizvodnja, trgovina,
servis in gostinstvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šentiljska cesta 4, 2215 CER-
ŠAK

Osnovni kapital: 512.600,00 Sit
Ustanovitelji: PEŠL KATARINA, Šentiljska

4, 2215 CERŠAK, vložek: 256.300,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 24. 11. 1992; PEŠL
IVAN, Šentiljska 4, 2215 CERŠAK, vložek:
256.300,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
24. 11. 1992.

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

Sr-16280
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01071 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/07195/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: METO-PUŠ storitveno podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kašperjeva 23, 2204 MIKLA-
VŽ NA DRAVSKEM POLJU

Osnovni kapital: 110.430,00 Sit
Ustanovitelji: PUŠNIK TOMISLAV, Kašpe-

rjeva 23, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM
POLJU, vložek: 11.043,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 27. 11. 1992; PUŠNIK EDVARD,
Kašperjeva 23, 2204 MIKLAVŽ NA DRAV-
SKEM POLJU, vložek: 77.301,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 27. 11. 1992; PUŠNIK
OLGA, Kašperjeva 23, 2204 MIKLAVŽ NA
DRAVSKEM POLJU, vložek: 11.043,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 27. 11. 1992; PUŠNIK
MONIKA, Kašperjeva 23, 2204 MIKLAVŽ NA
DRAVSKEM POLJU, vložek: 11.043,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 27. 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-16282
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01072 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/07197/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DEJČI Enginering, Consulting,
Producing, Treding d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kettejeva 13, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DAMJANOVIĆ GORDANA,

Kettejeva 13, 2000 MARIBOR, 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-16284
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01073 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/07199/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

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

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vinarska 47, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRATUŠ MOJCA, Vinarska

47, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 27. 3. 1992.

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

Sr-16287
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01074 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/07205/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: FLAMENCO podjetje za proiz-
vodnjo, inženiring, projektiranje in trgovi-
no d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gledališka 8, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 118.900,00 Sit
Ustanovitelji: VAUHNIK VLADIMIR, Gle-

dališka 8, 2000 MARIBOR, vložek:
59.450,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 11.
1992; DEVETAK ZVEZDANA, Gledališka 8,
2000 MARIBOR, vložek: 59.450,00 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-16289
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01075 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/07207/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5689929
Firma: MAYO-TEX podjetje za trgovi-

no, proizvodnjo in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tržaška cesta 53, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAUČIČ MIRA, Trate 17,

2213 ZGORNJA VELKA, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 9. 1992; EBRA-
HIM ESSAM EL DIN YOUSSEF, V 5 Ahmed
Sokarno str.Sahafey., KAIRO-EGIPT, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 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-16291
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01076 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/07209/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ŠTERLES trgovsko in proizvod-
no podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Grajski trg 10, 2327 RAČE
Osnovni kapital: 232.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTERN MATEJA, Grajski trg

10, 2327 RAČE, vložek: 232.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 26. 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-16293
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01077 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/07213/00 vpisalo v



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 27 / 28. 3. 2000 / Stran 2603

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

Firma: SI & DA trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska 3-5, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 197.755,00 Sit
Ustanovitelji: MAJHENIČ DANIEL, Gos-

poska ulica 11, 2000 MARIBOR, vložek:
98.877,50 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 9.
1992; TAUCHER SIEGMUND, Gralla 73,
GRALLA AVSTRIJA, vložek: 98.877,50 Sit,
ne odgovarja, vstop: 29. 9. 1992.

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

Sr-16296
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01078 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/07215/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SAMIX Export-import d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ferkova 15, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 105.075,00 Sit
Ustanovitelji: HARBINJA MILENA, Marka

Maruliča 7, SARAJEVO R BIH, vložek:
52.537,50 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 11.
1992; HARBINJA SABRIJA, Rave Jankovič
36, SARAJEVO R BIH, vložek: 52.537,50
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
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-16298
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01079 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/07216/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ŠARMEL Export-import d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ferkova 15, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 100.842,50 Sit
Ustanovitelji: BAHTANOVIĆ ALMA, Borak

35, SARAJEVO, R BIH, vložek: 100.842,50
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-16300
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01080 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/07323/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5693683
Firma: SKAT storitveno in trgovsko

podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Malgajeva 13, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 127.270,00 Sit
Ustanovitelji: PERNAT MOJMIR, Vetri-

njska 11, 2000 MARIBOR, vložek:
63.635,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 12.
1992; POLEGEK ANDREJ, Gregorčičeva
34 a, 2000 MARIBOR, vložek: 63.635,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 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-16302
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01081 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/07228/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: A & D BEDRAČ proizvodno, sto-
ritveno, trgovinsko in gostinsko podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Bezjakova 140, 2341 PEKRE
Osnovni kapital: 607.250,00 Sit
Ustanovitelji: BEDRAČ ANTON, Bezjako-

va 140, 2341 PEKRE, vložek: 303.625,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992; BED-
RAČ DARJA, Bezjakova 140, 2341 PEKRE,
vložek: 303.625,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 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-16304
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01082 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/07235/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: FREE trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Metelkova 27, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 100.387,00 Sit
Ustanovitelji: SEKAČ ČRTOMIR, Metel-

kova 27, 2000 MARIBOR, vložek:
100.387,00 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-16306
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01083 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/07240/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: CONSULEMUS podjetje za sto-
ritve in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gregorčičeva 19, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: STRANKA SIVIH PANTER-

JEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE, p.p. 23,
2000 MARIBOR, 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-16308
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01084 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/07260/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TPP SINT podjetje za trgovin-
sko, posredniško, storitveno in proizvod-
no dejavnost d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Koroška cesta 122, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit



Stran 2604 / Št. 27 / 28. 3. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Ustanovitelji: DRECUN SPASOJE, Koro-
ška cesta 122, 2000 MARIBOR, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 4.
1992; VEZJAK TOMISLAV, Hlebova 9, 2000
MARIBOR, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgo-
varja, 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-16310
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01085 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/07258/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5710596
Firma: TOGAM podjetje za proizvod-

njo, trgovino in svetovanje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Počenik 31, 2222 JAKOBSKI

DOL
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GAČNIK ANTON, Razlago-

va 17, 2000 MARIBOR, 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-16312
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01086 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/07005/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: GOSTAN gradbene storitve in
trgovina d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vukovski vrh 40/a, 2221 JA-
RENINA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOGIČ MLAĐAN, Cesta

zmage, 2000 MARIBOR, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 10. 1992; PRE-
GL STANISLAV, Rapočeva ulilca 18, 2000
MARIBOR, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgo-
varja, 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-16314
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01087 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/07011/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DEO EUROPA podjetje za proiz-
vodnjo in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kraljeviča Marka 21, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 100.020,00 Sit
Ustanovitelji: MAJCEN PHV, Bahnhofst-

rasse 43, HORW, ŠVICA, vložek: 33.340,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 8. 1992; TEK-
STILNI INŠTITUT MARIBOR, Kraljeviča Mar-
ka 21, 2000 MARIBOR, vložek: 33.340,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 8. 1992; KO-
VAČIČ IN KRIŽAN d.o.o., Strossmayerjeva
26, 2000 MARIBOR, vložek: 33.340,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 29. 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-16316
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01088 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/07013/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: FOSIL proizvodnja, trgovina in
storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Titova 69, 2310 SLOVENSKA
BISTRICA

Osnovni kapital: 73.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKRLEC BRANKO, Titova

69, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vložek:
73.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3.
1992.

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

Sr-16318
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01089 z dne 20. 1.

2000 pod št. vložka 1/07016/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5685206
Firma: TREXPO podjetje za trgovino in

storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ptujska cesta 132, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 578.754,00 Sit
Ustanovitelji: INTER PANCHO TRADING

SA, Terrassenweg 17, ŠVICA, vložek:
463.003,20 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 10. 1992; AUER FRANZ, D-7312 Kirc-
hheim-Teck, NEMČIJA, vložek: 115.750,80
Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 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-16320
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01090 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/07019/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: CONSULTING ROESSLER pro-
izvodnja, storitve in trgovina d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tomšičeva 27, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROSSLER MARIA ELIZABE-

TH, Joess 13, LEBRING, AVSTRIJA, vložek:
10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 10.
1992; ROSSLER JOSEF, Joess 13, LEBRI-
NG, AVSTRIJA, vložek: 40.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 13. 10. 1992; ROSSLER
WOLFGANG, Joess 13, LEBRING, AVSTRI-
JA, vložek: 40.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 13. 10. 1992; PINTER JURIJ, Rošpoh
77, 2351 KAMNICA, vložek: 10.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 13. 10. 1992.

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

Sr-16322
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01091 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/07022/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:
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Firma: EKOKEM podjetje za prodajno
storitveni, projektivno tehnološki inženi-
ring d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Borova vas 5, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SANCIN MANICA, Borova

vas 5, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1992.

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

Sr-16323
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01092 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/07026/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ODEON export-import d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ob gozdu 9, 2204 MIKLAVŽ

NA DRAVSKEM POLJU
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOŽIČ BOGDAN, Ob goz-

du 9, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM PO-
LJU, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 17. 11. 1992; BOŽIČ MAJDA, Ob
gozdu 9, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM
POLJU, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 17. 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-16324
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01093 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/07028/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: CENTRO proizvodno in trgov-
sko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Obrežna 65, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIVOD JOŽE, Obrežna 65,

2000 MARIBOR, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 10. 4. 1992; VIVOD JOŽE
ML., Obrežna 65, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 4.
1992; VIVOD IDA, Obrežna 65, 2000 MARI-

BOR, vložek: 2.000,00 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-16326
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01094 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/07033/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5685184
Firma: CONCEPT BAU podjetje za gra-

dbeništvo, trgovino in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ptujska cesta 132, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 115.750,80 Sit
Ustanovitelji: INTER PANCHO TRADING

SA, Terrasenweg 17, ŠVICA, vložek:
115.750,80 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 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-16328
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01095 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/07034/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5682061
Firma: BUČNICA izdelovanje jedilne-

ga olja d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Fram 103/a, 2313 FRAM
Osnovni kapital: 123.463,00 Sit
Ustanovitelji: KRAJNC BERNARDA, Fram

103/a, 2313 FRAM, vložek: 123.463,00
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-16330
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01096 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/07037/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: OPUS podjetje za prodajo mu-
zikalij d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica heroja Tomšiča 3, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: STEINER SLAVICA, Ulica

heroja Tomšiča 3, 2000 MARIBOR, 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-16332
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01097 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/07047/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: GEOMAX trgovina, gostinstvo,
turizem d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Razvanjska 76, 2311 HOČE
Osnovni kapital: 20.800,00 Sit
Ustanovitelji: VRBNJAK JASNA, Padežni-

kova 12, 2000 MARIBOR, vložek: 20.800,00
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-16334
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01098 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/07051/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KAKTUS proizvodno, trgovsko
in storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Spodnja Gorica 20, 2331 PRA-
GERSKO

Osnovni kapital: 207.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZUPE ZLATKO, Spodnja

Gorica 20, 2331 PRAGERSKO, vložek:
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103.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
11. 11. 1992; PODVRŠNIK DUŠAN, Šikole
61, 2331 PRAGERSKO, vložek:
103.500,00 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-16336
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01099 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/07062/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: NIBRAS podjetje za trgovino,
gostinstvo, izobraževanje in storitveno
dejavnost d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica Štravhovih 39, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DJORDJEVIČ GORAN, Go-

sposvetska 40, 2000 MARIBOR, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 4.
1992; DJORDJEVIČ BRANKA, Gosposvet-
ska 40, 2000 MARIBOR, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 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-16338
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01100 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/07065/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: GRUPINO trgovina in storitve
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Industrijska 49, 2342 RUŠE
Osnovni kapital: 28.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIRŠ ROZALIJA, Industrij-

ska 49, 2342 RUŠE, vložek: 28.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-

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

Sr-16341
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01101 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/07077/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: U.K.W. reklamno podjetje za va-
rstvo okolja in kumunalno urejanje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljanska 25/a, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 102.200,00 Sit
Ustanovitelji: MLINARIK ERICH, Gilmga-

sse 12/5, WIEN, AVSTRIJA, vložek:
51.100,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 8.
1992; FORSTNER KARL, Damstrasse 19,
WIEN, AVSTRIJA, vložek: 51.100,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 4. 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-16344
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01102 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/07079/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5722012
Firma: EURO 13 trgovsko, proizvodno

in storitveno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Prešernova ulica 1, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 117.320,00 Sit
Ustanovitelji: EUROBIM d.o.o., Donje

Svetice 85/b, ZAGREB, R HRVAŠKA, vlo-
žek: 58.660,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 10. 1992; BAŠNEC TOMISLAV, Donje
Svetice 85/b, ZAGREB, R HRVAŠKA, vlo-
žek: 58.660,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 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-16346
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01103 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/07085/00 vpisalo v

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

Firma: KATANA storitveno podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šolska ulica 16/a, 2342 RUŠE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČERIČ IVAN, Šolska ulica

16/a, 2342 RUŠE, 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-16348
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01104 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/07092/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SKOTI proizvodno in servisno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica Mihe Zidanška 22, 2341
LIMBUŠ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TANCER ALFRED, Ulica

Mihe Zidanška 22, 2341 LIMBUŠ, 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-16350
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01105 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/07095/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TABATA podjetje za informacij-
ski inženiring in svetovanje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gregorčičeva ulica 13, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠMARČAN ZLATKA, Grego-

rčičeva ulica 13, 2000 MARIBOR, 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-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 27 / 28. 3. 2000 / Stran 2607

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

Sr-16352
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01106 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/07096/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TRIDATA podjetje za informaci-
jski inženiring d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prešernova ulica 11, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GORUP TJAŠA, Prešernova

ulica 11, 2000 MARIBOR, 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-16354
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01107 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/07099/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: GONG proizvodno, storitveno in
trgovsko ter gostinsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dalmatinska ulica 43, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAMBERGER JOŽE, Dal-

matinska ulica 43, 2000 MARIBOR, 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-16356
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01108 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/07102/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz

sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SLOGOS kmetijska proizvodnja,
reciklaža in trgovina d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pobrež 29, 3210 SLOVENSKE
KONJICE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOSNIK STANISLAVA, Po-

brež 29, 3210 SLOVENSKE KONJICE, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 3. 1992.

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

Sr-16358
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01109 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/07103/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: D.B. SERVIS podjetje za poslov-
ne in biro storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ptujska cesta 132, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 115.750,80 Sit
Ustanovitelji: INTER PANCHO TRADING

SA, Terrassenweg 17 CH 6315, OBERA-
GEN, ŠVICA, vložek: 115.750,80 Sit, ne
odgovarja, vstop: 12. 10. 1992.

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

Sr-16360
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01110 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/07105/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: F & B podjetje za proizvodnjo,
trgovino storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zgornji Duplek 91, 2241 SPO-
DNJI DUPLEK

Osnovni kapital: 116.340,00 Sit
Ustanovitelji: FERLIČ BRANKO, Zgornji

Duplek 91, 2241 SPODNJI DUPLEK, vlo-
žek: 116.340,00 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-16362
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01111 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/07108/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: GE-ZE rent-a-car, uvoz in izvoz
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Maistrova ulica 4, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: GEREČNIK MIRAN, Maist-

rova 4, 2000 MARIBOR., vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 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-16364
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01112 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/07109/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5707927
Firma: UNITDATA trgovsko, storitveno

in gostinsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljanska 25/a, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 114.918,00 Sit
Ustanovitelji: UNITDATA trgovska družba

z.o.o., Eggerthgasse 9, AVSTRIJA, vložek:
114.918,00 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.



Stran 2608 / Št. 27 / 28. 3. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Sr-16366
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01113 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/07111/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TRUCK-LINE podjetje za prevo-
zništvo, proizvodnjo, trgovino in turizem
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Žitence 63, 2223 JUROVSKI
DOL

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠAMEC IGOR, Žitance 63,

2223 JUROVSKI DOL, vložek: 2.400,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 31. 3. 1992; ŠAMEC
MILAN, Žikarce 44, 2242 ZGORNJA KO-
RENA, vložek: 5.600,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 31. 3. 1992.

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

Sr-16368
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01114 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/07112/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TRGO-ZE import-export d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Hotinja vas 80/b, 2312 ORE-

HOVA VAS
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZEĆA DJEVAT, Hotinja vas

80 b, 2312 OREHOVA VAS, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 10.
1992; ZEĆA BAJRAM, Prušnikova 42, 2000
MARIBOR, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 13. 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-16370
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01115 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/07118/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KIRŠPED podjetje za špedicijo,
trgovino in gradbeništvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Brunšvik 32/a, 2327 RAČE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KIRBIŠ BRANISLAV, Brunš-

vik 32/a, 2327 RAČE, 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-16372
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01116 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/07119/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PIPELINE trgovsko, proizvodno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zemljičeva ulica 22, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VAUHNIK TOMAŽ, Zemlji-

čeva ulica 22, 2000 MARIBOR, vložek:
8.000,00 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-16374
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01117 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/07120/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5915155
Firma: PRACO podjetje za proizvodnjo,

trgovino, storitve in transport d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Štrekljeva ulica 60, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRAJNER MAKS, Štreklje-

va ulica 60, 2000 MARIBOR, 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-16376
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01118 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/07874/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: GRADNJA TULER gradbeno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zgornja Selnica 12/č, 2352
SELNICA OB DRAVI

Osnovni kapital: 512.000,00 Sit
Ustanovitelji: TULER MARJAN, Zgornja

Selnica 12/č, 2352 SELNICA OB DRAVI,
vložek: 512.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 25. 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-16379
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01120 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/07876/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: AVTOMOBILE SALON trgovsko
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Črešnjevec 77, 2310 SLOVEN-
SKA BISTRICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JURIČ SIMON, Črešnjevec

77, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vložek:
8.000,00 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-16381
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01121 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/07880/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:
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Firma: KOROŠEC podjetje za zastopa-
nje, posredovanje in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tomšičeva 11, 2310 SLOVEN-
SKA BISTRICA

Osnovni kapital: 167.120,00 Sit
Ustanovitelji: KOROŠEC BOGDANA, To-

mšičeva 11, 2310 SLOVENSKA BISTRICA,
vložek: 167.120,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 1. 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-16383
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01122 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/07894/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5758238
Firma: VIAS podjetje za trgovino, tran-

sport in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Mlinska ulica 22, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BABOŠEK ALEKSANDER,

Arnolda Tovornika 17, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 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-16385
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01123 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/07905/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MONOS trgovsko in proizvodno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lenardonova 17, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 119.165,00 Sit
Ustanovitelji: ATANASOVSKI MLADEN,

Lenardonova 17, 2000 MARIBOR, vložek:
119.165,00 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-16387
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01124 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/07907/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: GASTEY trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Koroška cesta 19, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 105.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOBAJ BORIS, Koroška ce-

sta 19, 2000 MARIBOR, vložek:
105.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 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-16389
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01125 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/07919/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5754615
Firma: VINHOLZ podjetje za proizvod-

njo in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Zgornji Duplek 8/č, 2241 SPO-

DNJI DUPLEK
Osnovni kapital: 170.108,80 Sit
Ustanovitelji: VINCETIČ MARJAN, Zgornji

Duplek 8 č, 2241 SPODNJI DUPLEK, vlo-
žek: 170.108,80 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-16391
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01126 z dne 20. 1.

2000 pod št. vložka 1/07920/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5750377
Firma: JTM trgovsko in posredniško

podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pod Urbanom 11/a, 2351 KA-

MNICA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: TAKAČ JOŽE, Pod Urbanom

11/a, 2351 KAMNICA, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 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-16393
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01127 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/07927/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: COPATEK proizvodno in trgov-
sko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Jocova 15, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 121.170,90 Sit
Ustanovitelji: ŽUNKO SILVA, Jocova 15,

2000 MARIBOR, vložek: 60.585,45 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 2. 1993; ŽUNKO MI-
LAN, Jocova 15, 2000 MARIBOR, vložek:
60.585,45 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-16395
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01128 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/07929/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: K.L. podjetje za marketing, tr-
govino in finančno poslovanje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska cesta 73, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: DAJČMAN LIDIJA, Partizan-

ska cesta 73, 2000 MARIBOR, vložek:
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100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 1.
1993.

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

Sr-16397
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01129 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/07932/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DAMAG podjetje za trgovino,
gostinstvo in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Saše Deva 14, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 180.000,00 Sit
Ustanovitelji: LUKMAN MARIJA, Saše

Deva 14, 2000 MARIBOR, vložek:
90.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 2.
1993; ROMIH DAMJAN, Saše Deva 14,
2000 MARIBOR, vložek: 90.000,00 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-16399
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01130 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/07934/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: FANDANGO storitveno in trgov-
sko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Svetozarevska 15, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 128.100,00 Sit
Ustanovitelji: ALEKSIN MIROSLAV, V. Na-

zora 57, DONJI MIHOLJAC R HRVAŠKA,
vložek: 128.100,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 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-16401
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01131 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/07935/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BUTTERFLY studio lepote d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Koroška cesta 17, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 2.710.838,00 Sit
Ustanovitelji: DJUROVSKI ANDREJA, Po-

trčeva 2, 2000 MARIBOR, vložek:
543.631,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
16. 12. 1992; DJUROVSKI MILKO, Ondvi-
kerstraat 98, GRONINGEN, NIZOZEMSKA,
vložek: 2.167.207,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 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-16403
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01132 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/07939/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BOAL podjetje za trgovino in
storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Sarajevska 8, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PUHAR BOJAN, Sarajevska

8, 2000 MARIBOR, vložek: 100.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 4. 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-16405
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01133 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/07941/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: GORDEM trgovsko, storitveno
in proizvodno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Borštnikova 15, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit

Ustanovitelji: SKAZA ŠTEFAN, Borštniko-
va 15, 2000 MARIBOR, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 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-16407
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01134 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/07948/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: FILIA podjetje za trgovino in sto-
ritve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tyrševa ulica 26, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAMOT ZLATKO, Tyrševa

ulica 26, 2000 MARIBOR, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 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-16409
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01135 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/07949/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TIBO podjetje za proizvodnjo,
trgovino, gostinstvo, turizem, marketing,
storitve, zunanjo trgovino, zastopanje tu-
jih partnerjev in konsignacijo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Nad Dravo 88, 2351 KAMNICA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: CVETEŽAR VESNA, Nad

Dravo 88, 2351 KAMNICA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 12.
1992; CVETEŽAR ANDREJ, Nad Dravo 88,
2351 KAMNICA, vložek: 50.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 14. 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-
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ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-16411
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01136 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/07959/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: NATOM svetovanje, inženering,
proizvodnja in trgovina, export-import
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Praprotnikova 7, 2204 MIKLA-
VŽ NA DRAVSKEM POLJU

Osnovni kapital: 190.000,00 Sit
Ustanovitelji: SRŠA NADA, Praportnikova

7, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU,
vložek: 190.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 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-16413
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01137 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/07962/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: GHD proizvodno in trgovsko
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dvorjane 29/a, 2241 SPOD-
NJI DUPLEK

Osnovni kapital: 107.500,00 Sit
Ustanovitelji: GOSTENČNIK HELENA,

Dvorjane 29/a, 2241 SPODNJI DUPLEK,
vložek: 107.500,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 25. 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-16415
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01138 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/07967/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: LOSEL gradbeništvo, trgovina
in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Glinškova 15, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 342.000,00 Sit
Ustanovitelji: HEREGA FREDI, Glinškova

15, 2000 MARIBOR, vložek: 342.000,00
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-16417
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01139 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/07968/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MAG-TREND podjetje za video
propagando in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vilharjeva 12, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 101.000,00 Sit
Ustanovitelji: KNEŽEVIČ MAGDALENA,

Vilharjeva 12, 2000 MARIBOR, vložek:
101.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 3.
1993.

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

Sr-16419
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01140 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/07973/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5765102
Firma: WEP COMMERCE trgovsko in

proizvodno podjetje, import-export, tran-
sport, marketing in turizem d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Petra Podleska 35, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEČAR ERNA, Petra Podle-

ska 35, 2000 MARIBOR, vložek:
100.000,00 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-16421
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01141 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/07994/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ALFRED LACH INTERNATIONAL
TRANSPORT UND SPEDITION podjetje za
transport, špedicijo, trgovino in proizvod-
njo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Heroja Šlandra 23, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 102.170,00 Sit
Ustanovitelji: ALFRED LACH INTERNATI-

ONAL TRANSPORT, Aventinstrasse 5, 8200
ROSENHEIM, R. NEMČIJA, vložek:
102.170,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 11. 1992.

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

Sr-16423
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01142 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/07996/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: WEDENIG & PARTNER trgovsko
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prešernova 12, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 104.775,00 Sit
Ustanovitelji: WEDENIG HANS HELLFRI-

ED, Haimburg 69, VOLKERMARKT 9100
AUSTRIJA, vložek: 104.775,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 28. 1. 1993.

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

Sr-16425
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01146 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/07239/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MICHELANGELO trgovsko, sto-
ritveno in proizvodno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Železnikova 22/a, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAJCEN JOŽE, Borova vas

25, 2000 MARIBOR, 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-16426
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01147 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/07250/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: JAKOVINA gradbeništvo, proiz-
vodnja in inženiring d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kraigherjeva 19/a, 2230 LE-
NART V SLOVENSKIH GORICAH

Osnovni kapital: 10.126,20 Sit
Ustanovitelji: JAKOVINA VLADIMIR, Krai-

gherjeva 19/a, 2230 LENART V SLOVEN-
SKIH GORICAH, vložek: 10.126,20 Sit, ne
odgovarja, vstop: 30. 1. 1992.

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

Sr-16427
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01148 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/07254/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: RABBIT proizvodno, trgovsko in
storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Železnikova 16, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 100.483,00 Sit
Ustanovitelji: TOPLEK BORIS, Železniko-

va 16, 2000 MARIBOR, vložek: 100.483,00
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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-16428
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01149 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/08594/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5803845
Firma: ZIANNA podjetje za gostinstvo,

storitve in trgovino d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ferkova ulica 12, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 137.300,00 Sit
Ustanovitelji: ZEBEC ANDREJ, Dvorako-

va 10/c, 2000 MARIBOR, vložek:
68.650,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 6.
1993; RANTAŠA NATAŠA, Ferkova ulica 12,
2000 MARIBOR, vložek: 68.650,00 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-16429
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01150 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/08604/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5788161
Firma: ANDŽELO trgovsko in proizvod-

no podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Regentova 20, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOGANJIČ SLOBODANKA,

Regentova 20, 2000 MARIBOR, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 6.
1993.

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

Sr-16431
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01151 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/08608/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: AL VAKF proizvodno in trgov-
sko podjetje export-import d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Jenkova 79, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 138.676,00 Sit
Ustanovitelji: RACHID NAFI, Vliernbkvek

7, 4882 KB BKEDA NIZOZEMSKA, vložek:
138.676,00 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-16433
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01152 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/08613/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: JENNY podjetje za gostinstvo,
trgovino in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ravna ulica 17, 2352 SELNI-
CA OB DRAVI

Osnovni kapital: 101.249,00 Sit
Ustanovitelji: KOŠAK JENNY, Sernčeva

5, 2000 MARIBOR, vložek: 101.249,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 5. 1993.

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

Sr-16435
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01153 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/08615/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TSM podjetje za storitve in tr-
govino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Sele pri Polskavi 5, 2331 PRA-
GERSKO

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GMAJNER MAKSIMILJAN,

Sele pri Polskavi 5, 2331 PRAGERSKO, vlo-
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žek: 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-16437
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01154 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/08616/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ELEKTROHAUS proizvodno, sto-
ritveno, trgovsko in gostinsko podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gubčeva 27, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 220.500,00 Sit
Ustanovitelji: HAUSMEISTER DARKO,

Gubčeva 27, 2000 MARIBOR, vložek:
220.500,00 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-16439
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01155 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/08621/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5777356
Firma: CTS computer technics system

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ptujska cesta 184, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: TUŠAK DUŠAN, Ulica Moše

Pijade 12, 2000 MARIBOR, 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-16441
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01156 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08626/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SIGNALIZACIJA ELGETZ trgovi-
na, proizvodnja in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Obrežna cesta 33, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 115.780,00 Sit
Ustanovitelji: ELGETZ ŠTEFAN, Obrežna

ulica 33, 2000 MARIBOR, vložek:
115.780,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 6.
1993.

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

Sr-16443
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01157 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08629/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: EPI evropske finančne storitve
in trgovina Maribor d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gregorčičeva 34/a, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 353.783,30 Sit
Ustanovitelji: EPI d.o.o., Puntigamerstra-

sse 161, G 8055 GRAZ, AVSTRIJA, vložek:
106.261,30 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 5.
1993; SAURUGGER KLAUS, Liebmannweg
9, G 8074 GRAZ, AVSTRIJA, vložek:
70.856,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 5.
1993; MEIXNER JOHANN, Hohenraistras-
se 89, G 8042 GRAZ, AVSTRIJA, vložek:
70.856,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 5.
1993; GROSS ARNDT, Peterstalstrasse 33,
G 8042 GRAZ, AVSTRIJA, vložek:
35.405,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 5.
1993; SOSIČ MITJA, Gregorčičeva 34/a,
2000 MARIBOR, vložek: 35.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 5. 1993; JANTSCHER
OTTO, Allerheiligen Bei Wildon51/4/6,
8412, AVSTRIJA, vložek: 35.405,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 5. 1993.

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

Sr-16445
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01158 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/08636/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DR-MAJ trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prešernova ulica 10, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 100.185,00 Sit
Ustanovitelji: MAJSTROVIĆ ŽELJKO, Va-

nje Raduša 25, VINKOVCI 5600, HRVAŠKA,
vložek: 70.185,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 5. 1993; DRAGIČEVIĆ DAMIR, Vrban-
ska 45, OSIJEK 5400, HRVAŠKA, vložek:
20.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 5.
1993; HLAVAČ ZORISLAV, Prešernova 10,
2000 MARIBOR, vložek: 10.000,00 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-16447
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01159 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/08639/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: IMČEX storitveno podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Goriška 8, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 302.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČURČIČ MILAN, Goriška 8,

2000 MARIBOR, vložek: 302.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 10. 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-16449
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01160 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08645/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TOMBELL podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo
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Sedež: Dominkuševa 1, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MESARIČ SIMONA, Domi-

nkuševa 1, 2000 MARIBOR, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 5.
1993; MESARIČ TOMAŽ, Gospejna 16,
2000 MARIBOR, vložek: 50.000,00 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-16451
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01161 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08661/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SUPERTOURS špeditersko in
transportno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Betnavska cesta 131, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLAJNŠEK RAFAEL, Betna-

vska cesta 131, 2000 MARIBOR, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 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-16453
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01162 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08664/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: LIBO gostinsko, trgovsko, stori-
tveno in proizvodno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kurirčkova 9, 2204 MIKLAVŽ
NA DRAVSKEM POLJU

Osnovni kapital: 211.200,00 Sit
Ustanovitelji: EMERŠIČ LIDIJA, Ulica

Nade Kovačič 24, 2204 MIKLAVŽ NA DRA-
VSKEM POLJU, vložek: 105.600,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 24. 6. 1993; KOSEDNAR
BORIS, Mačkovci 27, 9202 MAČKOVCI,
vložek: 105.600,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 24. 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-16455
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01163 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08666/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BETA trgovina in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tyrševa 24, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 140.000,00 Sit
Ustanovitelji: FRAS IGOR, Tyrševa 24,

2000 MARIBOR, vložek: 140.000,00 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-16457
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01164 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08667/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5778891
Firma: CORATEC storitve in trgovina

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Niška ulica 5, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: CIKOJEVIČ TOMISLAV, Fri-

edhofstrasse 43, STUTTGART, NEMČIJA,
vložek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 8. 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-16459
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01165 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08671/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TP INŽENIRING ekologija, trgo-
vina, konzalting d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pogačnikova 13, 2342 RUŠE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BAUMGARTNER ULRICH,

Krottendorferstrasse 36/a, GRAZ, AVSTRI-
JA, vložek: 80.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 27. 8. 1992; BRATINA IZTOK, Razla-
gova 28, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek:
20.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 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-16461
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01166 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08672/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5778433
Firma: NIKRI gradbeništvo, trgovina in

storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Grogova 7, 2310 SLOVENSKA

BISTRICA
Osnovni kapital: 105.150,00 Sit
Ustanovitelji: TOMIĆ JADRANKA, Ivana

Gorana Kovačiča 64, VINKOVCI, R HRVA-
ŠKA, vložek: 105.150,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 18. 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-16463
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01167 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08681/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ELEKTROKOVINA-MARKETING
podjetje za storitve in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tržaška cesta 23, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ELEKTROKOVINA proizvo-

dnja elektrokovinskih izdelkov d.o.o., Trža-
ška cesta 23, 2000 MARIBOR, vložek:
40.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 7.
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1993; ELEKTROKOVINA-SVETILKE proizvo-
dnja svetilk in predstikalnih naprav d.o.o.,
Tržaška cesta 23, 2000 MARIBOR, vložek:
30.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 7.
1993; ELEKTROKOVINA-ELEKTRONIKA
proizvodnja elektronskih naprav d.o.o., Trža-
ška cesta 23, 2000 MARIBOR, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 7.
1993; ELEKTROKOVINA-ELEKTROMO-
TORJI IN AGREGATI proizvodnja elektromo-
torjev in agregatov d.o.o., Tržaška cesta 23,
2000 MARIBOR, vložek: 19.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 1. 7. 1993; ELEKTROKO-
VINA-MALI ELEKTROMOTORJI proizvodnja
malih elektromotorjev d.o.o., Zadružni trg 11,
2250 PTUJ, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 1. 7. 1993; KITAK ANDREJ,
Hoška ulica 10, 2000 MARIBOR, vložek:
5.000,00 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-16465
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01168 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08694/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TRIKOŠ storitveno, trgovsko in
proizvodno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ptujska cesta 23/a, 2204 MI-
KLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Osnovni kapital: 313.440,00 Sit
Ustanovitelji: TRIKOŠ DRAGO, Ptujska

cesta 23/a, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM
POLJU, vložek: 313.440,00 Sit, ne odgova-
rja, 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-16467
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01169 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08716/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DMP design, modeliranje, pro-
izvodnja d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta proletarskih brigad 58,
2000 MARIBOR

Osnovni kapital: 129.549,00 Sit
Ustanovitelji: TADIČ SAMO, Cesta prole-

tarskih brigad 58, 2000 MARIBOR, vložek:
64.774,50 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 7.
1993; ŠAVORIČ JERNEJ, Dravska 7, 2000
MARIBOR, vložek: 64.774,50 Sit, ne odgo-
varja, 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-16468
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01170 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08717/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

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

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dravinjska cesta 46, 2319
POLJČANE

Osnovni kapital: 115.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAROVT STANKO, Dravi-

njska cesta 46, 2319 POLJČANE, vložek:
115.000,00 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-16469
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01171 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08743/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5908019
Firma: LNX trgovina in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Cvetlična ulica 10, 2310 SLO-

VENSKA BISTRICA
Osnovni kapital: 115.000,00 Sit
Ustanovitelji: GLOBOVNIK ZMAGO, Cve-

tlična ulica 10, 2310 SLOVENSKA BISTRI-
CA, vložek: 115.000,00 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-16470
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01172 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08753/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SLAKOL storitveno, trgovsko,
gostinsko in proizvodno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Na Dobravi 31, 2204 MIKLAVŽ
NA DRAVSKEM POLJU

Osnovni kapital: 192.300,00 Sit
Ustanovitelji: KOLMANIČ SLAVKO, Na

Dobravi 31, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM
POLJU, vložek: 192.300,00 Sit, ne odgova-
rja, 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-16471
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01173 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08764/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KOSIĆ-O podjetje za zastopa-
nje, storitve in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica Ilije Gregoriča 29, 2204
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Osnovni kapital: 112.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOSIĆ OSTOJA, Ulica Ilije

Gregoriča 29, 2204 MIKLAVŽ NA DRAV-
SKEM POLJU, vložek: 112.000,00 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-16472
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01174 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08768/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:
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Firma: ADIJAS export-import d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šarhova ulica 33, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 100.824,30 Sit
Ustanovitelji: ALIŠAHOVIĆ OSMAN, Ma-

rije Bursač s 70, DERVENTA R BIH, vložek:
33.608,10 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 5.
1993; ALIŠAHOVIĆ EDINA, Marije Bursač s
70, DERVENTA, R BIH, vložek: 33.608,10
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 5. 1993; HU-
KANOVIĆ AZEMINA, Milančiča Miljeviča 26,
BANJA LUKA, R BIH, vložek: 33.608,10 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-16473
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01175 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08791/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: AIKA trgovsko, gostinsko in sto-
ritveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trg svobode 25, 2310 SLO-
VENSKA BISTRICA

Osnovni kapital: 141.628,00 Sit
Ustanovitelji: POGOREUC DRAGICA, Trg

svobode 25, 2310 SLOVENSKA BISTRICA,
vložek: 141.628,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 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-16474
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01176 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/08007/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SILVITA proizvodno storitveno
gostinsko in turistično podjetje, interna-
cionalni marketing, import-export d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Benedikt 26, 2234 BENEDIKT
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: VLASAK SILVA, Benedikt 26,

2234 BENEDIKT, vložek: 51.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 11. 1. 1993; IMEX expo-

rt-import, Duttenhoferstrasse 72, HASSLO-
CH, NEMČIJA, vložek: 19.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 11. 1. 1993; REPIČ JANEZ,
Brstje 7, 2250 PTUJ, vložek: 30.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 11. 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-16475
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01177 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/08009/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PRESVIL proizvodnja, trgovina
in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Nad gramoznico 19, 2204 MI-
KLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Osnovni kapital: 24.000,00 Sit
Ustanovitelji: KIRBIŠ FRANC, Nad gra-

moznico 19, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM
POLJU, vložek: 16.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 30. 3. 1992; KIRBIŠ ZORKA, Nad
gramoznico 19, 2204 MIKLAVŽ NA DRAV-
SKEM POLJU, 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 regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-16477
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01178 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/08010/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ZAMIT podjetje za trgovino, sto-
ritve in turizem d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Glavni trg 24, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAVEC MIROSLAV, Glavni

trg 24, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00
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-16479
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01179 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/08014/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5744989
Firma: DANTE gostinstvo in trgovina

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Korenčanova 5, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: HOLDERJAN LEONARDO,

Korenčanova 5, 2000 MARIBOR, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1993; STRAŽAR LORE, Podgornikova 5,
2341 PEKRE-LIMBUŠ, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 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-16481
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01180 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/08024/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: JAROTIM proizvodno, storitve-
no in trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Štuhčeva 4, 2310 SLOVENSKA
BISTRICA

Osnovni kapital: 265.000,00 Sit
Ustanovitelji: KORENT ERNA, Štuhčeva

4, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vložek:
265.000,00 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-16483
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01181 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/08040/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:
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Firma: KOLERIČ podjetje hladilnih na-
prav d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šentilj 76/b, 2212 ŠENTILJ
Osnovni kapital: 108.140,00 Sit
Ustanovitelji: KOLERIČ BRANKO, Šentilj

76/b, 2212 ŠENTILJ, vložek: 108.140,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 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-16485
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01182 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/08059/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SEMPLICE trgovina, gostinstvo,
turizem in proizvodnja d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gortanova ulica 14, 2327 RAČE
Osnovni kapital: 104.900,00 Sit
Ustanovitelji: KERHE SONJA, Gortanova

ulica 14, 2327 RAČE, vložek: 104.900,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 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-16487
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01183 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/08072/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: RE & RU proizvodno, storitveno
in trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska 49, 2310 SLOVEN-
SKA BISTRICA

Osnovni kapital: 153.000,00 Sit
Ustanovitelji: MLEKUŽ RUDOLF, Partiza-

nska 49, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vlo-
žek: 76.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
2. 2. 1993; MLEKUŽ MARTINA, Partizan-
ska 49, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vlo-
žek: 76.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
2. 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-16489
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01184 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08131/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5866901
Firma: YALTA storitveno in trgovsko

podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Samova 4, Rogoza, 2204 MI-

KLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
Osnovni kapital: 105.752,00 Sit
Ustanovitelji: ŽIGMAND SAMO, Samova

4, Rogoza, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM
POLJU, vložek: 105.752,00 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 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-16491
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01185 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/08146/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TAMIR gradbeno in storitveno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šentpeterska ulica 19, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MALEK IGOR, Šentpeterska

ulica 19, 2000 MARIBOR, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 4.
1993; TOMAŽIČ ANDREJ, Jareninski dol
27/a, 2221 JARENINA, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 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-16493
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01186 z dne 21. 1.

2000 pod št. vložka 1/08163/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DEBELAK trgovina, konjereja in
storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica talcev 10, 2312 OREHO-
VA VAS-SLIVNICA

Osnovni kapital: 120.000,00 Sit
Ustanovitelji: DEBELAK ŽARKO, Ulica ta-

lcev 10, 2312 OREHOVA VAS-SLIVNICA,
vložek: 60.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 3. 1993; DEBELAK KARMEN, Ulica tal-
cev 10, 2312 OREHOVA VAS-SLIVNICA,
vložek: 60.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
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-16495
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01187 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/08244/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5784778
Firma: VALORE trgovina in inženiring

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Slepa ulica 4, 2351 KAMNICA
Osnovni kapital: 110.750,00 Sit
Ustanovitelji: KRAJNC ROZINA ZVEZDA-

NA, Slepa ulica 4, 2351 KAMNICA, vložek:
110.750,00 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-16497
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01188 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/08067/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TANDI trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tomšičeva 48, 2310 SLOVEN-

SKA BISTRICA
Osnovni kapital: 102.742,50 Sit



Stran 2618 / Št. 27 / 28. 3. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Ustanovitelji: SEVER SANDI, Tomšičeva
48, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vložek:
102.742,50 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 3.
1993.

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

Sr-16499
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01189 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/08071/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DATIMA podjetje za storitve na
področju negospodarstva audio video te-
hnike in gostinstva d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Majcingerjeva 21, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 107.300,00 Sit
Ustanovitelji: ŠENEKAR DARKO, Borova

vas 20, 2000 MARIBOR, vložek: 70.500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 12. 1992; ŠE-
NEKAR MAJDA, Borova vas 20, 2000 MA-
RIBOR, vložek: 36.800,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 22. 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-16501
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01190 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/08087/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: OBERER transportno in trgov-
sko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kamniška graba 60/c, 2351
KAMNICA

Osnovni kapital: 7.600.600,00 Sit
Ustanovitelji: OBERER TRANSPORT

UND HANDELSGESELLSCHFT M.B.H.,
Edelsbach 96, 8063 EGGERSDORF AVST-
RIJA, vložek: 7.600.600,00 Sit, ne odgova-
rja, 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-16503
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01191 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/08101/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5756634
Firma: ABAZIO trgovinsko podjetje, im-

port-export d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Borštnikova 69, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 100.226,60 Sit
Ustanovitelji: ŠIJAN ŽELJKO, Borštniko-

va 69, 2000 MARIBOR, vložek: 50.113,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 5. 1993; ŠIJAN
NEVENKA, Borštnikova 69, 2000 MARI-
BOR, vložek: 50.113,00 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-16504
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01192 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/08103/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5757304
Firma: HELSIM trgovina in storitve

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Cesta 4. julija 81, 2241 SPOD-

NJI DUPLEK
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽIDOV JOHANNES ŽE-

LJKO, Pod vinogradi 19, 2341 PEKRE LIM-
BUŠ, vložek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 16. 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-16506
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01193 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/08113/00 vpisalo v

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

Firma: BUSHRA COMPANY proizvodno
in trgovsko podjetje export-import d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska cesta 3-5, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 124.892,00 Sit
Ustanovitelji: ELHASSAN MOHAMED

OSMANELSAFI MOHAMED, ., SUDAN
KHARTOUM, vložek: 49.956,80 Sit, ne od-
govarja, vstop: 23. 2. 1993; AHMED AWAD
HUSSAIN AKIF, ., SUDAN KHARTOUM,
NORTH, vložek: 12.489,20 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 23. 2. 1993; MAHIELDIN RIDA
MAHIELDIN HUSAM, ., SUDAN, KHARTO-
UM, vložek: 12.489,20 Sit, ne odgovarja,
vstop: 23. 2. 1993; ELTAHIR MOHMED BA-
BIKER ABDALLA, ., SUDAN KHARTOUM,
vložek: 12.489,20 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 2. 1993; YOUSIF ALI HASSAIN MUD-
HIR, ., SUDAN MEDANI, vložek: 12.489,20
Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 2. 1993; MO-
HAMED TAHA AHMED, ., SUDAN KHARTO-
UM, vložek: 12.489,20 Sit, ne odgovarja,
vstop: 23. 2. 1993; AHMED HUSSEIN MU-
STAFA KHALID, ., SUDAN KOSTI, vložek:
12.489,20 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-16508
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01194 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/08123/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5761042
Firma: EUROBEAR podjetje za storit-

ve, trgovino in proizvodno dejavnost
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prežihova 12, 2331 PRAGER-
SKO

Osnovni kapital: 133.000,00 Sit
Ustanovitelji: MEDVED JOŽEF, Prežiho-

va 12, 2331 PRAGERSKO, vložek:
133.000,00 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.
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Sr-16510
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01195 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/08128/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5761301
Firma: LUPUS trgovina, storitve in pro-

izvodnja d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gozdna ulica 83, 2311 HOČE
Osnovni kapital: 118.690,00 Sit
Ustanovitelji: GRAŠIČ ROBERT, Gozdna

ulica 83, 2311 HOČE, vložek: 59.345,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 3. 1993; VAN
DER FECHT WILHELM, Zusertalgase 49,
GRAZ, AVSTRIJA, vložek: 59.345,00 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-16512
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01196 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/08130/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BJ & MD IGEL trgovsko, trans-
portno in gostinsko podjetje, export-im-
port d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Beblova ulica 14, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 720.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOŽIČ JADRAN, Zgornji Du-

plek 10, 2241 SPODNJI DUPLEK, vložek:
720.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 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-16514
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01197 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/08137/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: FRO Q M podjetje za trgovino,
uvoz, izvoz, proizvodnjo in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prečna ulica 9, 2312 OREHO-
VA VAS

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETROVIČ FRANC, Prečna

ulica 9, 2312 OREHOVA VAS-SLIVNICA, vlo-
žek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
8. 3. 1993.

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

Sr-16516
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01198 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/08138/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KUPIB podjetje za proizvodnjo,
trgovino in inženiring d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ivana Zupančiča 16, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 109.830,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČEVIČ IGOR, Igriška

127, 2000 MARIBOR, vložek: 54.915,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 3. 1993; KO-
VAČEVIČ VIDA, Igriška 127, 2000 MARI-
BOR, vložek: 54.915,00 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-16518
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01199 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/08140/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SANBOSS podjetje za trženje,
trgovino in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Počehova 12, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: POŠTRAK ALEKSANDRA,

Cesta proletarskih brigad 81, 2000 MARI-
BOR, vložek: 100.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, 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-16520
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01200 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/08696/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PETOVAR podjetje za proizvod-
njo in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gradiška cesta 4, 2230 LENA-
RT V SLOVENSKIH GORICAH

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETOVAR BRANKO, Zgor-

nji Porčič 124, 2230 LENART V SLOVEN-
SKIH GORICAH, 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-16522
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01201 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/08702/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: EURO-KOKA trgovina in proiz-
vodnja v perutninarstvu d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Mariborska 57, 2314 ZGOR-
NJA POLSKAVA

Osnovni kapital: 100.092,00 Sit
Ustanovitelji: IVANOVIČ ZLATAN, Edvar-

da Kardelja 26/a, BOSANSKI ŠAMAC BIH,
vložek: 50.046,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
13. 1. 1993; BRKIČ DŽURO, P.R. Vitezo-
vič, SLAVONSKI BROD, HRVATSKA, vložek:
50.046,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 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-16524
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01202 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/08712/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
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sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

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

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Borova vas 10, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 115.000,00 Sit
Ustanovitelji: HAJNŽE DARIJAN, Borova

vas 10, 2000 MARIBOR, vložek:
115.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 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-16526
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01203 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/08714/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TALING strojne storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gradišnikova ulica 18, 2204

MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
Osnovni kapital: 137.445,00 Sit
Ustanovitelji: VUKMANIČ MARJANA, Gra-

dišnikova ulica 18, 2204 MIKLAVŽ NA DRA-
VSKEM POLJU, vložek: 137.445,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 2. 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-16528
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01204 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/08790/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KLELES storitveno in proizvod-
no podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Štuhčeva 3, 2310 SLOVENSKA
BISTRICA

Osnovni kapital: 110.000,00 Sit
Ustanovitelji: DRECHSLER ERHARD, Un-

terort 9, A-9133 MIKLAUZHOF, AVSTRIJA,
vložek: 55.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
3. 6. 1993; BENEC MIRAN, Štuhčeva 3,
2310 SLOVENSKA BISTRICA, vložek:
55.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 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-16530
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01205 z dne 21. 1.
2000 pod št. vložka 1/08798/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KNJIGA trgovina in storitve
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Apostlova 3, 2341 PEKRE-LIM-
BUŠ

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku

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

Sr-16536
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01210 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/02927/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5298849
Firma: RAZVOJNI CENTER d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Svetozarevska ulica 10, 2000

MARIBOR
Osnovni kapital: 697.657,70 Sit
Ustanovitelji: VEMA veletrgovina, expo-

rt-import p.o., Tržaška cesta 65, 2000 MA-
RIBOR, vložek: 45.555,70 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 20. 12. 1989; KVIK trgovsko pod-
jetje p.o., Gosposka 6-10, 2000 MARIBOR,
vložek: 60.140,20 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 12. 1989; PRESKRBA trgovsko podjet-
je p.o., Bistriška 54, 2319 POLJČANE, vlo-
žek: 16.703,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 12. 1989; AGRO LENART p.o., Indistrij-
ska 8, 2230 LENART V SLOVENSKIH GO-
RICAH, vložek: 23.240,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 20. 12. 1989; TIMA KOŠAKI tova-
rna mesnih izdelkov p.o., Oreško nabrežje
1, 2000 MARIBOR, vložek: 34.423,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 12. 1989; AGRO-
OSKRBA MARIBOR p.o., Vodovodna 7,
2000 MARIBOR, vložek: 746,30 Sit, ne od-
govarja, vstop: 20. 12. 1989; KROJ proiz-
vodno trgovsko podjetje p.o., Zgornji trg 6,
2367 VUZENICA, vložek: 5.103,10 Sit, ne

odgovarja, vstop: 20. 12. 1989; KMETIJSKI
KOMBINAT p.o., Titova 31, 2310 SLOVEN-
SKA BISTRICA, vložek: 18.518,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 12. 1989; OLJARNA
FRAM p.o., Fram 94, 2313 FRAM, vložek:
3.802,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 12.
1989; TIMA-TALIS p.o., Kardeljeva cesta 65,
2000 MARIBOR, vložek: 63.589,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 12. 1989; MARIBOR-
SKA MLEKARNA p.o., Osojnikova 5, 2000
MARIBOR, vložek: 33.800,30 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 20. 12. 1989; FERROMOTO
p.o., Partozanska cesta 3-5, 2000 MARI-
BOR, vložek: 84.063,70 Sit, ne odgovarja,
vstop: 20. 12. 1989; MAXINA trgovina na
drobno p.o., Ulica 10. oktobra 1, 2000 MA-
RIBOR, vložek: 19.962,70 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 20. 12. 1989; VINAG vinarstvo
p.o., Trg svobode 3, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 29.818,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 12. 1989; RIBE MARIBOR p.o., Parti-
zanska cesta 6, 2000 MARIBOR, vložek:
3.455,80 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 12.
1989; APIS živilska industrija in trgovina p.o.,
Štrihovec 15, 2212 ŠENTILJ, vložek:
10.001,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 12.
1989; PONUDBA trgovsko podjetje Radlje
p.o., Partizanska 2, 2360 RADLJE OB DRA-
VI, vložek: 17.715,70 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 20. 12. 1989; AGRO MARIBOR sadjar-
stvo-vinogradništvo p.o., Partizanska cesta
6, 2000 MARIBOR, vložek: 31.391,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 12. 1989; AGRO-
KOMBINAT MARIBOR p.o., Partizanska ce-
sta 6, 2000 MARIBOR, vložek: 34.645,20
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 12. 1989; KO-
LONIALE trgovsko podjetje, trgovina na veli-
ko p.o., Tržaška cesta 39, 2000 MARIBOR,
vložek: 48.756,40 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 12. 1989; PREHRANA trgovsko podjet-
je, trgovina na malo p.o., Trg revolucije 7,
2000 MARIBOR, vložek: 45.535,60 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 12. 1989; GORICE
trgovsko podjetje, trgovina na malo p.o., Še-
ntilj 69/a, 2212 ŠENTILJ, vložek: 4.443,20
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 12. 1989;
OSKRBA trgovina na veliko in malo p.o.,
Meža 17, 2370 DRAVOGRAD, vložek:
9.370,70 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 12.
1989; JAMNICA trgovsko podjetje, trgovina
na malo p.o., Trg 40, 2391 PREVALJE, vlo-
žek: 7.899,10 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 12. 1989; POVRTNINA trgovsko podje-
tje, trgovina na veliko p.o., Tržaška cesta 33,
2000 MARIBOR, vložek: 14.786,80 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 12. 1989; TIMA-KME-
TIJSKA ZADRUGA RAČE p.o., Cesta talcev
1, 2327 RAČE, vložek: 7.910,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 12. 1989; ZADRUŽ-
NIK kmetijska zadruga n.sub.o., Partizanska
cesta 12, 2000 MARIBOR, vložek:
22.282,20 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe 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-16538
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01211 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08142/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: STUAG-GRADIS gradbeno pod-
jetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gosposvetska cesta 29, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRADIS gradbeno podjetje

Maribor p.o., Gosposvetska cesta 29, 2000
MARIBOR, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 20. 10. 1992; STUAG BAUAK-
TIENGESELSCHAFT, Seilerstatte 18-20,
WEIN, AVSTRIJA, vložek: 50.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 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-16541
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01212 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08151/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5771935
Firma: MARČ podjetje za prevoz in gra-

dbeništvo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Marjeta 79/b, 2205 STARŠE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLAJNŠEK JOŽE, Marjeta

79/b, 2205 STARŠE, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 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-16544
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01213 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08153/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SKOTT trgovina in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ulica kneza Koclja 35, 2000

MARIBOR

Osnovni kapital: 113.000,00 Sit
Ustanovitelji: MRKELA IGOR, Ulica kne-

za Koclja 35, 2000 MARIBOR, vložek:
113.000,00 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-16547
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01214 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08162/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DE VIL podjetje za trgovino in
storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Neratova ulica 6, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: LONČAR NINO, Koroška

cesta 64, 2000 MARIBOR, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 4.
1993.

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

Sr-16550
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01215 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08173/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DALIBO proizvodno, storitveno
in trgovinsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zgornji Boč 9/c, 2352 SELNI-
CA OB DRAVI

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: DRPIČ ANTE, Zgornji Boč

9/c, 2352 SELNICA OB DRAVI, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 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-16553
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01216 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08179/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: UGLAJENOST POSLOVNOST
svetovalno in storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Razlagova 9, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 210.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAMNIK MARIJA, Vojašni-

ška 6/a, 2000 MARIBOR, vložek:
105.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 5.
1993; KAMNIK MARCEL, Vojašniška 6/a,
2000 MARIBOR, vložek: 105.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 22. 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-16556
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01217 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08196/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MELTAL & INOR podjetje za tr-
govino, storitve in proizvodnjo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gregorčičeva 25, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MELTAL RADO SNEŽIČ

n.sol.o., Gregorčičeva 25, 2000 MARIBOR,
vložek: 60.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 5. 1993; OSVALD FILIP, Jurjevica 51/a,
1310 RIBNICA, vložek: 40.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 17. 5. 1993.

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

Sr-16559
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01218 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08201/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:
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Firma: ANDY VON MAXAU proizvodno,
storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Stranske Makole 5, 2321 MA-
KOLE

Osnovni kapital: 565.000,00 Sit
Ustanovitelji: HORVAT ANDREJ, Stranske

Makole 5, 2321 MAKOLE, vložek:
565.000,00 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-16562
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01219 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08206/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DOBNIK podjetje za trgovino in
storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Regentova ulica 4, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 101.850,00 Sit
Ustanovitelji: DOBNIK JASNA, Regento-

va ulica 4, 2000 MARIBOR, vložek:
101.850,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 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-16565
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01220 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08213/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

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

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pod Gradiščem 18, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 170.460,00 Sit
Ustanovitelji: MLAKAR FRANC, Pod gra-

diščem 18, 2000 MARIBOR, vložek:
170.460,00 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-16568
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01221 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08218/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SKO storitve in trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tomšičeva 5, 2310 SLOVEN-

SKA BISTRICA
Osnovni kapital: 135.000,00 Sit
Ustanovitelji: DRAGOJEVIČ VASEVSKA

TRAJANKA, Tomšičeva 5, 2310 SLOVEN-
SKA BISTRICA, vložek: 135.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 9. 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-16571
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01222 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08225/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: G-LINE trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Lekarniška ulica 2, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 111.240,00 Sit
Ustanovitelji: MAJERIČ ALEKSANDER,

Geršakova ulica 27, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 111.240,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 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-16574
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01223 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08234/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: STEKLOM trgovsko in steklar-
sko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Videž 28, 2310 SLOVENSKA
BISTRICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HAJŠEK JASMINA, Videž

28, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 1.
1993; KROŠEL MAKS, Leskovec 62, 2331
PRAGERSKO, vložek: 1.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 18. 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-16576
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01224 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08250/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DAW trgovina in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Rogoška ulica 9, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 110.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠERUGA DARKO, Rogoška

ulica 9, 2000 MARIBOR, vložek:
110.000,00 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-16578
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01225 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08255/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: HRUŠMAN trgovsko in proizvo-
dno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Titova 56, 2310 SLOVENSKA
BISTRICA

Osnovni kapital: 195.000,00 Sit
Ustanovitelji: HRUŠMAN MARJANA, Tito-

va 56, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vlo-
žek: 195.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 5. 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-16580
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01226 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08260/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: HI-FI LAND trgovsko, servisno
in proizvodno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cafova 4, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: STRAUS ROBERT, Pirolweg

7, KIRCHEIM TECK NEMČIJA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 5.
1993.

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

Sr-16582
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01227 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08269/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: OBZORJE podjetje za zastopa-
nja, posredovanja, trgovino in storitve
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gačnik 2/a, 2211 PESNICA
PRI MARIBORU

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BARBERIČ SUZANA, Gač-

nik 2/a, 2211 PESNICA PRI MARIBORU,
vložek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 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-16584
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01228 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08271/00 vpisalo v

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

Firma: LOS ANGELLES trgovsko pod-
jetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska cesta 3-5, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 147.160,00 Sit
Ustanovitelji: MOLAN TOMISLAV, Dole-

nja vas 39/a, 8270 KRŠKO, vložek:
147.160,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 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-16586
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01229 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08277/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ROBY-S storitveno, trgovsko in
proizvodno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Košaški dol 42, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 365.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠIPEK ROBERT, Štanteto-

va 18, 2000 MARIBOR, vložek: 365.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 5. 1993.

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

Sr-16588
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01230 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08286/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KLETEKS storitveno podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Jenkova 5, 2310 SLOVENSKA
BISTRICA

Osnovni kapital: 169.369,00 Sit
Ustanovitelji: POGOREVC ANDREJ, Jen-

kova 5, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vlo-
žek: 84.684,50 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 5. 1993; POGOREVC VALERIJA, Jen-

kova 5, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vlo-
žek: 84.684,50 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 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-16590
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01231 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08288/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TESATA trgovina na debelo in
drobno, uvoz-izvoz d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Jezdarska 8, 2312 OREHOVA
VAS-SLIVNICA

Osnovni kapital: 470.000,00 Sit
Ustanovitelji: TOMAŽIČ BOJAN, Jezdar-

ska 8, 2312 OREHOVA VAS-SLIVNICA, vlo-
žek: 470.000,00 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-16592
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01232 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08290/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DOMANI trgovsko, storitveno in
proizvodno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Krčevinska 7, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: VAJNGERL NADA, Krčevin-

ska 7, 2000 MARIBOR, 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 gos-
podarske družbe 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-16594
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01233 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08292/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: VOJKA podjetje za trgovino
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lokavec 6/a, 2213 ZGORNJA
VELKA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: LORENČIČ MAKS, Lokavec

6/a, 2213 ZGORNJA VELKA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 5.
1993.

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

Sr-16597
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01234 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/09021/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ROJHT gradbeništvo, trgovina
in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trčova 205, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 111.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROJHT DRAGO, Trčova

205, 2000 MARIBOR, vložek: 111.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 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-16600
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01235 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/09023/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5894859
Firma: PUCHMANN GROUP podjetje za

import export d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Trg Dušana Kvedra 15, 2000

MARIBOR
Osnovni kapital: 100.018,80 Sit

Ustanovitelji: PUCHMANN HERMANN,
August Kirchstr 1 D 2000, HAMBURG 54,
ZR NEMČIJA, vložek: 100.018,80 Sit, ne
odgovarja, vstop: 27. 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-16603
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01236 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/09043/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: AXEE trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Mlinska 28, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: STEPAN IGOR, Valjavčeva

12, 4000 KRANJ, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 24. 3. 1992.

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

Sr-16606
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01237 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/09070/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DIONIS trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Laznica 61, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MILIČ TOMISLAV, Laznica

61, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 2. 3. 1992.

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

Sr-16609
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01238 z dne 24. 1.

2000 pod št. vložka 1/09088/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PUČNIK trgovina in prevoz-
ništvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Preloge 21/a, 2316 ZGORNJA
LOŽNICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PUČNIK MARJAN, Preloge

21/a, 2316 ZGORNJA LOŽNICA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 9.
1993.

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

Sr-16612
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01239 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08808/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DAGLES gostinstvo, trgovina in
storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica Matije Murka 36, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 628.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽUNKO ANTONIJA, Vetri-

njska ulica 18, 2000 MARIBOR, vložek:
628.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 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-16615
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01240 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08827/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5796580
Firma: TRGOVINA ČAO storitveno in

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

govornostjo
Sedež: Glazerjev trg 7, 2311 HOČE
Osnovni kapital: 175.943,00 Sit
Ustanovitelji: DIVJAK FRANC, Vidavova

6, 2000 MARIBOR, vložek: 87.971,50 Sit,
ne odgovarja, vstop: 8. 7. 1993; KAVNIK
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VINKO, Ilijeva 5, 2000 MARIBOR, vložek:
87.971,50 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-16618
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01241 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08834/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5801036
Firma: EVEREST export-import, proiz-

vodnja, višinska dela in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Svetozarevska 10, 2314

ZGORNJA POLSKAVA
Osnovni kapital: 103.000,00 Sit
Ustanovitelji: GALUF ZVONKO, Svetoza-

revska 10, 2314 ZGORNJA POLSKAVA, vlo-
žek: 103.000,00 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-16621
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01242 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08846/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5803560
Firma: EKOSKRB storitveno podjetje

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Partizanska cesta 3-5, 2000

MARIBOR
Osnovni kapital: 130.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRANSSHOP d.o.o., Parti-

zanska cesta 3-5, 2000 MARIBOR, vložek:
130.000,00 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-16624
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01243 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08862/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BIJOU storitveno, trgovsko, gos-
tinsko in proizvodno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Betnavska cesta 127, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 109.000,00 Sit
Ustanovitelji: MEIER BORUT, Betnavska

cesta 127, 2000 MARIBOR, vložek:
54.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 7.
1993; VUZEM IZTOK, Betnavska cesta 127,
2000 MARIBOR, vložek: 54.500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 5. 7. 1993.

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

Sr-16627
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01244 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08868/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KOBER podjetje za mednarod-
no špedicijo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Na Dobravi 34, 2204 MIKLAVŽ
NA DRAVSKEM POLJU

Osnovni kapital: 116.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOBER ANDJELKO, Na Do-

bravi 34, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM
POLJU, vložek: 116.000,00 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 15. 6. 1996.

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

Sr-16630
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01245 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08872/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5805040

Firma: AVTOPRIOR storitve in trgovina
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Goriška 20, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit

Sr-16633
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01246 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08889/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ELKRAN proizvodno, trgovsko
in storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Črešnjevec 37, 2352 SELNI-
CA OB DRAVI

Osnovni kapital: 100.493,00 Sit
Ustanovitelji: KRANER ZDRAVKO, Peka-

rska 14, 2000 MARIBOR, vložek:
100.493,00 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-16635
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01247 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08892/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: AUXERR trgovsko, storitveno,
proizvodno in gostinsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica Veljka Vlahoviča 47,
2000 MARIBOR

Osnovni kapital: 117.500,00 Sit
Ustanovitelji: MARKUŠ ALEKSANDER,

Ulica Veljka Vlahoviča 47, 2000 MARIBOR,
vložek: 117.500,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 20. 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-16637
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01248 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08899/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:
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Firma: ELEKTRIČNA DRUŽBA ŠTAJER-
SKE podjetje za proizvodnjo, prenos in
distribucijo električne energije d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica talcev 15, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: FISKUS CONSALTING

d.o.o., Poljanska cesta 6, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 3.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 30. 6. 1993; FINAC d.o.o., Kvedrova
ploščad 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
15.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 6.
1993; GIM INTERNATIONAL d.o.o., Gradi-
šča 218, 2201 ZGORNJA KUNGOTA, vlo-
žek: 3.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
30. 6. 1993; GRAMAR d.o.o., Gradiška
218, 2201 ZGORNJA KUNGOTA, vložek:
15.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 6.
1993; RASTING d.o.o., Partizanska cesta
44, 2000 MARIBOR, vložek: 15.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 30. 6. 1993; MGS
d.o.o., Grajski trg 1, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
30. 6. 1993; KEMAJ d.o.o., Ulica Josipa
Prijola 7, 2000 MARIBOR, vložek: 7.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 6. 1993; ROSA
CONCEPT d.o.o., Gradiška 218, 2000 MA-
RIBOR, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 30. 6. 1993; ULTRA d.o.o., Gradiška
218, 2000 MARIBOR, vložek: 15.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 6. 1993; FI-
MES d.o.o., Gledališka ulica 8, 2000 MARI-
BOR, vložek: 3.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 30. 6. 1993; R LINE d.o.o., Gradiška
218, 2000 MARIBOR, vložek: 10.000,00
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-16639
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01249 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08904/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: L COMMERCE posredništvo
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Mlinska 2, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LUKIĆ SLOBODAN, Ante

Starčevića 20, BJELOVAR, R HRVAŠKA, vlo-
žek: 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-16641
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01250 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08916/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KIBERNA trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Poljska 6, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 698.160,00 Sit
Ustanovitelji: ZORENČ EMIL, Šolska ulica

10, 2000 MARIBOR, vložek: 174.540,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 24. 6. 1993; PRO PHO-
TO G.M.B.H., Grazbachgasse 53, 8010
GRAZ, AVSTRIJA, vložek: 174.540,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 24. 6. 1993; AUSTRO
COMMERZ LIMITED, Independence Square
2-3, VALLETTA, MALTA, vložek: 349.080,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 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-16643
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01251 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08932/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MONAMI trgovsko, gostinsko in
storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pesniški dvor 13/a, 2211 PES-
NICA PRI MARIBORU

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SKRBINŠEK IVAN, Trg re-

volucije 3, 2000 MARIBOR, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 7.
1993; SKRBINŠEK VLASTA, Trg revolucije
3, 2000 MARIBOR, vložek: 50.000,00 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-16645
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01252 z dne 24. 1.

2000 pod št. vložka 1/08950/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KOAL svetovanje, storitve in tr-
govina d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Poštna ulica 1, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 270.900,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČIČ ALOJZ, Poštna

ulica 1, 2000 MARIBOR, vložek:
270.900,00 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-16647
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01253 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08968/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BIOS izvoz, uvoz, trgovina, turi-
zem, založništvo, agencijske in poslovne
storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Arnolda Tovornika 10, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 216.180,00 Sit
Ustanovitelji: KOPŠE MOJCA, Arnolda

Tovornika 10, 2000 MARIBOR, vložek:
108.090,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 7.
1993; KOPŠE ALFONZ, Arnolda Tovornika
10, 2000 MARIBOR, vložek: 108.090,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 7. 1993.

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

Sr-16650
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01255 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/09113/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: LENARD trgovsko, storitveno in
proizvodno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Rošpoh 158, Spodnja Kungo-
ta, 2201 ZGORNJA KUNGOTA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
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Ustanovitelji: LENARD RADO, Rošpoh
158, 2201 SPODNJA KUNGOTA, vložek:
8.000,00 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-16652
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01256 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/09142/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5353998
Firma: HAPPY DAY podjetje za trgovi-

no na debelo in drobno, import- export in
posredovanje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ptujska cesta 30, 2331 PRA-
GERSKO

Osnovni kapital: 143.794,60 Sit
Ustanovitelji: JAŠARI ĆEMAL, Ptujska ce-

sta 30, 2331 PRAGERSKO, vložek:
71.897,30 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 2.
1990; JAŠARI DŽEMALIDIN, Ptujska cesta
30, 2331 PRAGERSKO, vložek: 71.897,30
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-16654
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01257 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08800/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PLOHL storitve in trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kolodvorska 1, 2310 SLOVEN-

SKA BISTRICA
Osnovni kapital: 100.800,00 Sit
Ustanovitelji: PLOHL MIRAN, Kolodvor-

ska 1, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vlo-
žek: 100.800,00 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-16656
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01258 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08810/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ŠTEFAN podjetje za trgovino in
storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Devina 15/b, 2310 SLOVEN-
SKA BISTRICA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: LESKOVAR JOŽEF, Devina

15/b, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, 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-16658
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01259 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08813/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5871557
Firma: MARFLOR trgovsko, storitveno

in proizvodno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Radvanjska cesta 138, 2000

MARIBOR
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: GORNIK VOJTEK, Radva-

njska cesta 138, 2000 MARIBOR, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 7.
1993; GORNIK UROŠ, Radvanjska cesta
138, 2000 MARIBOR, vložek: 50.000,00
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-16660
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01260 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08894/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TILYKUS podjetje za proizvod-
njo električne energije in inženiring d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Splavarski prehod 5, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 1.667.970,00 Sit
Ustanovitelji: ŠEŠKO MARIJA, Gregorči-

čeva ulica 15, 2000 MARIBOR, vložek:
1.667.970,00 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-16662
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01261 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08905/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: LE-ROMA svetovanje, trgovina,
proizvodnja in transport d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Krivi vrh 13, 2233 ZGORNJA
ŠČAVNICA

Osnovni kapital: 141.000,00 Sit
Ustanovitelji: HAFNER LEA, Krivi vrh 13,

2233 ZGORNJA ŠČAVNICA, vložek:
141.000,00 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-16664
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01262 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08919/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5805376
Firma: PRONTO MODA podjetje za

uvoz-izvoz in trgovino d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kolmanova cesta 37, 2312

OREHOVA VAS
Osnovni kapital: 206.220,00 Sit
Ustanovitelji: GIBIN GIORGIO, Casc. Sar-

dinia 11, CERCENASCO TO ITALIJA, vlo-
žek: 103.110,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
30. 6. 1993; ANDREETTO AZIO, Antoliči-
čeva 18, 2000 MARIBOR, vložek:
103.110,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 1.
1994.
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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-16666
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01263 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08929/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PLAČ podjetje za planiranje, iz-
vedbo in prodajo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Plač 20, 2201 ZGORNJA KUN-
GOTA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: HRASTNIK KONRAD, Plač

20, 2201 ZGORNJA KUNGOTA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 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-16668
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01264 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08938/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BRONX izvozno uvozno podjet-
je d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Božje 3, 2317 OPLOTNICA
Osnovni kapital: 108.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAJH ANDREJ, Božje 3,

2317 OPLOTNICA, vložek: 108.000,00 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-16670
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01265 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08940/00 vpisalo v

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

Firma: LUNEŽNIK export-import, pod-
jetje za trgovino, gostinstvo, turizem, fi-
nance in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ritoznoj 4, 2310 SLOVENSKA
BISTRICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LUNEŽNIK SLAVICA, Ritoz-

noj 4, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, 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 regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-16673
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01267 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/07674/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SERCOMMERCE proizvodno,
storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Majeričeva 5, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 1.941.770,00 Sit
Ustanovitelji: SERNC BRANKO, Majeri-

čeva 5, 2000 MARIBOR, vložek:
970.885,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 2.
1993; SERNC MIRJANA, Majeričeva 5,
2000 MARIBOR, vložek: 970.885,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 16. 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-16675
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01268 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08117/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: A.T.S. AVTO TURK SKOKE trgo-
vina in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica Plambergerja 44 Skoke,
2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Osnovni kapital: 1.602.550,00 Sit
Ustanovitelji: TURK ALOJZ, Ulica Plam-

bergerja 44 Skoke, 2204 MIKLAVŽ NA

DRAVSKEM POLJU, vložek: 1.602.550,00
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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-16677
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01269 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08122/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BARTRADE trgovina in storitve
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Svetozarevska 10, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 1.706.269,90 Sit
Ustanovitelji: MAUHAR JOŽE, Koroška

cesta 109/c, 2000 MARIBOR, vložek:
1.706.269,90 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 5. 1993.

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

Sr-16679
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01270 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08296/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BARLOW trgovina in zastopa-
nja d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Flisova 39, 2311 HOČE
Osnovni kapital: 122.830,00 Sit
Ustanovitelji: JANŽIČ DARJA, Flisova 39,

2311 HOČE, vložek: 122.830,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 13. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe 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-16681
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01271 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08299/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SPYLING storitveno, trgovsko
in proizvodno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljanska 77, 2327 RAČE
Osnovni kapital: 106.140,00 Sit
Ustanovitelji: DVORŠAK MILAN, Ljubljan-

ska 77, 2327 RAČE, vložek: 53.070,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 9. 4. 1993; MOTALN
DAVORIN, Ulica Planinčevih 56, 2204 MI-
KLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, vložek:
53.070,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 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-16683
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01272 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08300/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TOLOS trgovina in storitve
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Spodnja Voličina 66, 2232 VO-
LIČINA

Osnovni kapital: 178.500,00 Sit
Ustanovitelji: TOMINC STANISLAV, Gre-

gorčičeva 32/a, 2000 MARIBOR, vložek:
178.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 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-16685
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01273 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08330/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DER MASCHINEN PROFI trgov-
sko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pionirska 6, 2000 MARIBOR

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: HIBLER EDITH, Gospejna

16, 2000 MARIBOR, vložek: 10.129,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 4. 11. 1992; HOSELE
HELMUT GES.M.B.H., Grazervorstadt 124,
VOITSBERG, AVSTRIJA, vložek: 90.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 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:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-16687
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01274 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08343/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: LEBRUS podjetje za trgovino,
storitve, uvoz, izvoz in gostinstvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Obrežna ulica 71, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRUNČIČ DARKO, Letonje-

va ulica 6, 2000 MARIBOR, vložek:
100.000,00 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-16689
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01275 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08350/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: STANE podjetje za proizvodnjo,
inženiring, storitve in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Arnolda Tovornika 11, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 101.955,00 Sit
Ustanovitelji: PEGAN STANISLAV, Arnol-

da Tovornika 11, 2000 MARIBOR, vložek:
101.955,00 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-16691
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01276 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08360/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: LIMBO organizacije in storitve
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prvomajska ulica 7/a, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 107.239,00 Sit
Ustanovitelji: FUKS IVAN, Prvomajska uli-

ca 7/a, 2000 MARIBOR, vložek:
107.239,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 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-16693
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01277 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/08361/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BOJAN & VILMA proizvodno,
storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Visole 17, 2310 SLOVENSKA
BISTRICA

Osnovni kapital: 107.436,00 Sit
Ustanovitelji: AČKO BOJAN, Visole 17,

2310 SLOVENSKA BISTRICA, vložek:
107.436,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 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-16695
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01278 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08363/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: HIGLER družba za trgovino, sto-
ritve in proizvodnjo d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vrazova 21, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 133.973,60 Sit
Ustanovitelji: WARENHANDEL ALMA

GMBH, Hansastrasse 36, D 30000 HAN-
NOVER NEMČIJA, vložek: 133.973,60 Sit,
ne odgovarja, vstop: 7. 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-16697
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01279 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08367/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SHOP BY NINA trgovina in stori-
tve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Slomškov trg 4, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 102.621,00 Sit
Ustanovitelji: ALIBAŠIČ DARJA, Slomškov

trg 4, 2000 MARIBOR, vložek: 102.621,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 5. 1993.

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

Sr-16699
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01280 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08373/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DUST podjetje za trgovino, sto-
ritve in gostinstvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vrbanska 16/a, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRAH BENO, Vrbanska

16/a, 2000 MARIBOR, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 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-16701
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01281 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08377/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MONGANO storitveno trgovsko
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Za gozdom 18/a, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: VRHOVŠEK FELIKS, Za go-

zdom 18/A, 2000 MARIBOR, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 5.
1993; VRHOVŠEK ELIZABETA, Za gozdom
18/a, 2000 MARIBOR, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 5. 1993.

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

Sr-16703
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01282 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08380/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: AUTO ELITE podjetje za zasto-
panje, posredovanje, uvoz in izvoz d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Razlagova 22, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 104.800,00 Sit
Ustanovitelji: MAZZA ALFREDO, Via Fra-

ncesco, Petrarca N. 19, ITALIJA, vložek:
26.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 3.
1993; PATRAS TRADE d.o.o., Razlagova
22, 2000 MARIBOR, vložek: 52.400,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 17. 3. 1993; BRIGNA-
NI FABRIZIO, Via Val di Sale N. 27, BRES-
CIA ITALIJA, vložek: 26.200,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 17. 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-16704
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01283 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08381/00 vpisalo v

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

Firma: TRANSIT TRADE proizvodno,
storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Bezjakova 45, 2341 PEKRE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: “ TRANSIT TRADE “ EXPO-

RT-IMPORT GES.M.B.H., Postgasse
19/1/4/16, A-WIEN, AVSTRIJA, vložek:
98.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 5.
1993; URAN TOMAŽ, Bezjakova 45, 2341
PEKRE, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 4. 5. 1993; NAGLOST ALOJZ, Kono-
vska 14, 3320 VELENJE, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 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-16706
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01284 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08384/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BENAČEK export-import podje-
tje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Slovenska 38, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 146.057,80 Sit
Ustanovitelji: BENAČEK PREDRAG, Na

Jelovcu 25, 2351 KAMNICA, vložek:
146.057,80 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-16708
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01285 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08386/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PALESTRA podjetje za trgovi-
no, proizvodnjo in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vrablova 3, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 125.507,00 Sit
Ustanovitelji: PRŠA JOŽEK, Šolska 22/a,

2000 MARIBOR, vložek: 62.753,50 Sit, ne
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odgovarja, vstop: 15. 5. 1993; PRŠA BRE-
DA, Šolska 22/a, 2000 MARIBOR, vložek:
62.753,50 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 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-16710
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01286 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08387/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: GOZDARSTVO KOREN gozdar-
sko in trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kozjak nad Pesnico 19/a,
2211 PESNICA PRI MARIBORU

Osnovni kapital: 103.976,97 Sit
Ustanovitelji: KOREN KAROL, Schlossst-

rasse 42, AALEN 7080 NEMČIJA, vložek:
103.976,97 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 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-16712
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01287 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08389/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: OSMANI trgovsko in storitveno
podjeje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Titova 7, 2310 SLOVENSKA BI-
STRICA

Osnovni kapital: 628.687,00 Sit
Ustanovitelji: OSMANI ALI, Bazoviška uli-

ca 2, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vložek:
314.343,50 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 2.
1993; OSMANI DEZMI, Bazoviška ulica 2,
2310 SLOVENSKA BISTRICA, vložek:
314.343,50 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-16714
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01288 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08390/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BARDEJ proizvodno, storitveno
in trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vrhole 3, 2316 ZGORNJA LO-
ŽNICA

Osnovni kapital: 195.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIRŠ BORIS, Vrhole 3, 2316

ZGORNJA LOŽNICA, vložek: 195.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 6. 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-16716
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01289 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08394/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: REBERNAK proizvodno, storit-
veno in trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Jamova 1, 2310 SLOVENSKA
BISTRICA

Osnovni kapital: 163.500,00 Sit
Ustanovitelji: REBERNAK SLAVKO, Ja-

mova 1, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vlo-
žek: 81.750,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
4. 3. 1993; STOJKO METKA, Jamova 1,
2310 SLOVENSKA BISTRICA, vložek:
81.750,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 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-16718
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01290 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08395/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5773393
Firma: INIZ storitveno proizvodno pod-

jetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Smolnik 52, 2342 RUŠE
Osnovni kapital: 100.676,00 Sit
Ustanovitelji: BAČUN JOŽE, Smolnik 52,

2342 RUŠE, vložek: 100.676,00 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-16720
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01291 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08397/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: VERDONIK trgovina, gostinstvo
in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šober 34, 2201 ZGORNJA
KUNGOTA

Osnovni kapital: 414.000,00 Sit
Ustanovitelji: VERDONIK JOŽE, Šober

34, 2201 ZGORNJA KUNGOTA, vložek:
414.000,00 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-16722
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01292 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08401/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SIMONIČ proizvodnja, gradbe-
ništvo, storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Straže 13, 2232 VOLIČINA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SIMONIČ VLADO, Straže

13, 2232 VOLIČINA, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, 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:
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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-16724
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01293 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08415/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: STEPLEX storitveno, trgovsko
in proizvodno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Bevkova ulica 3, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 104.400,00 Sit
Ustanovitelji: CVIRN RAJKO, Bevkova 3,

2000 MARIBOR, vložek: 104.400,00 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-16726
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01294 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08416/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: VIGEC trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Mariborska 2, 2327 RAČE
Osnovni kapital: 1.122.930,90 Sit
Ustanovitelji: VIGEC DANICA, Lackove

čete 60, 2327 RAČE, vložek: 561.465,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 6. 1993; VIGEC
FRANC, Lackove čete 60, 2327 RAČE, vlo-
žek: 561.465,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
2. 6. 1993.

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

Sr-16728
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01295 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08421/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

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

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Hošnica 20, 2318 LAPORJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BERDNIK VILI, Hošnica 20,

2318 LAPORJE, vložek: 100.000,00 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-16730
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01296 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08422/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: EVROLED trgovsko podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta v Rošpoh 97/a, 2351
KAMNICA

Osnovni kapital: 121.214,00 Sit
Ustanovitelji: LEDENIK HINKO, Ljubljan-

ska 29, 2000 MARIBOR, vložek:
121.214,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 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-16732
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01297 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08429/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: CIGLER kmetijsko proizvodno
in trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Rogaška cesta 3, 2319 PO-
LJČANE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: CIGLER IVAN, Rogaška ce-

sta 3, 2319 POLJČANE, vložek:
100.000,00 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-16734
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01298 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08433/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SERPENT informativno-storitve-
na agencija in trgovina d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Jablance 43, 2242 ZGORNJA
KORENA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOJC JOŽE, Jablance 43,

2242 ZGORNJA KORENA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 9.
1993.

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

Sr-16737
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01303 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08319/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: OR-POT podjetje za prevozništ-
vo, organizacijo in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zgornja Bistrica 70, 2310 SLO-
VENSKA BISTRICA

Osnovni kapital: 1.853.000,00 Sit
Ustanovitelji: JURIČ VLADIMIR, Zgornja

Bistrica 70, 2310 SLOVENSKA BISTRICA,
vložek: 926.500,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 15. 2. 1993; JURIČ BREDA, Zgornja
Bistrica 70, 2310 SLOVENSKA BISTRICA,
vložek: 926.500,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 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-16738
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01304 z dne 24. 1.
2000 pod št. vložka 1/08831/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TOMŠE MALAHORNA podjetje
za promet z mešanim in tehničnim bla-
gom, lesom ter storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Malahorna 1, 2317 OPLOTNI-
CA

Osnovni kapital: 2.660.462,00 Sit
Ustanovitelji: TOMŠE STANKO, Malahor-

na 1, 2317 OPLOTNICA, vložek:
2.660.462,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 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-16739
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01307 z dne 25. 1.
2000 pod št. vložka 1/08872/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5805040
Firma: AVTOPRIOR storitve in trgovina

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Goriška 20, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: HLEVNJAK MILAN, Frana

Kovačiča 3, 2000 MARIBOR, vložek:
100.000,00 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-16740
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01308 z dne 25. 1.
2000 pod št. vložka 1/08440/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ŠILEC GRADNJE gradbeno in
trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pot na Kamenšak 26, 2230
LENART V SLOVENSKIH GORICAH

Osnovni kapital: 112.000,00 Sit
Ustanovitelji: VOLLMANN FRANZ, Wag-

nastrasse 46, 8430 LEIBNITZ, AVSTRIJA,
vložek: 89.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop:

10. 9. 1992; VOLLMANN THOMAS, Wag-
nastrasse 46, 8430 LEIBNITZ, AVSTRIJA,
vložek: 11.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 9. 1992; ŠILEC BENO BORIS, Pot na
Kamenšak 26, 2230 LENART V SLOVEN-
SKIH GORICAH, vložek: 11.200,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 10. 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-16741
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01309 z dne 25. 1.
2000 pod št. vložka 1/08441/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DARHER proizvodno-storitve-
no-trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Metelkova 7, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 125.500,00 Sit
Ustanovitelji: LUBE HERMAN, Metelkova

7, 2000 MARIBOR, vložek: 125.500,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 5. 1993.

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

Sr-16742
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01310 z dne 25. 1.
2000 pod št. vložka 1/08452/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PUFIČ trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zgornja Bistrica 95, 2310 SLO-
VENSKA BISTRICA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PUFIČ MARJAN, Zgornja Bi-

strica 95, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vlo-
žek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 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-16744
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01311 z dne 25. 1.
2000 pod št. vložka 1/08457/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: VELOX podjetje za trgovino,
gospodarsko svetovanje in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Klinetova 12, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: TALIČ MILAN, Ljubljanska

27/a, 2000 MARIBOR, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 6. 1993; MU-
LEJ SABINA, Gosposvetska 13, 2000 MA-
RIBOR, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-16746
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01312 z dne 25. 1.
2000 pod št. vložka 1/08464/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: E & S FINANC-SERVIS opravlja-
nje drugih zavarovalnih poslov d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Sokolska 19, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 361.298,80 Sit
Ustanovitelji: ZETTL MANFRED, Sackst-

rasse 10, A 8010 GRAZ, AVSTRIJA, vložek:
178.842,90 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 3.
1993; JEGLIČ MARKO, Žorgova 69, 1000
LJUBLJANA, vložek: 3.613,00 Sit, ne odgo-
varja, 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
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-16748
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01313 z dne 25. 1.
2000 pod št. vložka 1/08466/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:
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Firma: AMON export-import d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Slomškov trg 12, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 101.349,00 Sit
Ustanovitelji: MAJCEN IRENA, Kočevar-

jeva 17, 2000 MARIBOR, vložek:
101.349,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 5.
1993.

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

Sr-16750
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01314 z dne 25. 1.
2000 pod št. vložka 1/08467/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: WOMAN trgovsko, storitveno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Krekova 27, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOCMUR ANKA, Krekova

27, 2000 MARIBOR, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 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-16752
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01315 z dne 25. 1.
2000 pod št. vložka 1/08468/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DANE OPMONT storitveno in tr-
govsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Besednjakova 3, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: GLAVIČ DANE, Besednja-

kova 3, 2000 MARIBOR, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 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-16754
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01316 z dne 25. 1.
2000 pod št. vložka 1/08469/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TILANCIJA podjetje za knjigo-
vodske in druge storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Črešnjevec 11, 2310 SLOVEN-
SKA BISTRICA

Osnovni kapital: 150.973,20 Sit
Ustanovitelji: GOLOB ELIZABETA, Čreš-

njevec 11, 2310 SLOVENSKA BISTRICA,
vložek: 150.973,20 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 14. 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-16756
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01317 z dne 25. 1.
2000 pod št. vložka 1/08476/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: HEBRON podjetje za trgovino,
inženiring, marketing in proizvodnjo
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vrbanska 14/b, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽAGAR MARKO, Vrbanska

12/b, 2000 MARIBOR, 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-16758
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01318 z dne 25. 1.
2000 pod št. vložka 1/08487/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5771706

Firma: SPUDIČ vzreja malih živali, tr-
govina in servis d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Koroška 26, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 134.000,00 Sit
Ustanovitelji: SPUDIČ ANAMARIJA, Koro-

ška 26, 2000 MARIBOR, vložek: 44.666,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 6. 1993; SPU-
DIČ ROBERT, Koroška 26, 2000 MARIBOR,
vložek: 44.666,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 6. 1993; SPUDIČ BORIS, Koroška 26,
2000 MARIBOR, vložek: 44.666,00 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-16760
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01319 z dne 25. 1.
2000 pod št. vložka 1/08493/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: VETING storitveno podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica bratov Turjakov 25, 2327
RAČE

Osnovni kapital: 107.688,00 Sit
Ustanovitelji: PODBOJEC MARJAN, Uli-

ca bratov Turjakov 25, 2327 RAČE, vložek:
107.688,00 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-16762
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01320 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/08501/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: S FORMAT trgovsko in storitve-
no podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pariške Komune 13, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 143.500,00 Sit
Ustanovitelji: SENEKOVIČ JUREJ, Bet-

navska 81, 2000 MARIBOR, vložek:
143.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 3.
1993.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-16764
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01321 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/08506/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SEJDTRADE trgovsko podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dravska ulica 7, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 141.100,00 Sit
Ustanovitelji: SEJD BERIŠA, Drvarska ul.

7, 2000 MARIBOR, vložek: 141.100,00 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 gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-16766
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01322 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/08528/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ATAIR export-import, trgovina
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Sagadinova 4, 2310 SLOVEN-
SKA BISTRICA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: JANŽIČ JANEZ, Velikotinje

40, 2316 ZGORNJA LOŽNICA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 5.
1993; ŠPES JANEZ, Jurišna vas 18, 2316
ZGORNJA LOŽNICA, vložek: 50.000,00 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-16768
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01323 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/08537/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5774349
Firma: GALLUSTRONIC podjetje za tr-

govino, proizvodnjo, storitve, posred-
ništvo, export-import d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gallusova 4, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 104.100,00 Sit
Ustanovitelji: ČERNEJ FRANC, Galluso-

va ulica 4, 2000 MARIBOR, vložek:
52.050,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 6.
1993; ČERNEJ MARIJA, Gallusova ulica 4,
2000 MARIBOR, vložek: 52.050,00 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-16770
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01324 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/08538/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: INTER VIAM informatika, turi-
zem, trgovina, storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Svetozarevska 10, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAHERL JOŽE, Koroška

122, 2000 MARIBOR, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 6. 1993.

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

Sr-16772
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01325 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/08540/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5773288
Firma: CITO podjetje za trgovino, pos-

redovanje, svetovanje, usluge, uvoz in iz-
voz d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica Kresnica 20/a, 2212
ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: JURIĆ ALENKA, Ulica Kres-

nica 20/a, 2212 ŠENTILJ, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 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-16774
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01326 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/08550/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KLAJNŠEK proizvodno trgovsko
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zrkovska cesta 96, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 274.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLAJNŠEK MIRJANA ANA,

Zrkovska cesta 96, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 274.000,00 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-16776
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01327 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/08565/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BLICFIŠ trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Obrežna 55/a, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 120.500,00 Sit
Ustanovitelji: FIŠER ZLATKO, Obrežna

55/a, 2000 MARIBOR, vložek: 120.500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 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-
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čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-16778
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01328 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/08572/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: FELIKS & MIMI COMPANY turi-
zem, prevozi in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Regentova 14, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SKAMLJIČ FELIKS, Regen-

tova ulica 14, 2000 MARIBOR, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 10.
1992; SKAMLJIČ MAJDA, Regentova ulica
14, 2000 MARIBOR, vložek: 50.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 27. 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-16780
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01329 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/08574/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ARDES INŽENIRING podjetje za
proizvodnjo, izgradnjo, inženiring in trgo-
vino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Glavni trg 17/b, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 194.300,00 Sit
Ustanovitelji: BIDOVEC IZTOK, Uraniče-

va 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
194.300,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 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-16782
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01330 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/08575/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: EUROPEAN podjetje za proiz-
vodnjo pohištva, notranje, tehnološke in
investicijske opreme, inženiring in trgo-
vino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Glavni trg 17/b, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 201.600,00 Sit
Ustanovitelji: BIDOVEC IZTOK, Uraniče-

va 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
201.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 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-16784
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01331 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/08576/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PROMARES podjetje za raziska-
ve, razvoj, projektiranje, inženiring, kon-
zalting, storitve in posredovanje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Glavni trg 17/b, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 156.500,00 Sit
Ustanovitelji: BIDOVEC IZTOK, Uraniče-

va 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
156.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 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-16786
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01332 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/08579/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KAJ-SEN podjetje za posredniš-
tvo in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Janka Mlakarja 15, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 106.869,40 Sit
Ustanovitelji: KAJNIK VLADKO, Janka

Mlakarja 15, 2000 MARIBOR, vložek:
106.869,40 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-16790
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01335 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/08516/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5770289
Firma: LILIANO podjetniški inkubator

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vranji vrh 28, 2214 SLADKI

VRH
Osnovni kapital: 369.000,00 Sit
Ustanovitelji: REITER LIDIJA, Vojašniška

8, 2000 MARIBOR, vložek: 123.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 15. 5. 1993; CEHTL
IRENA, Sernčeva 5, 2310 SLOVENSKA BI-
STRICA, vložek: 123.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 15. 5. 1993; KAUČIČ ALOJZ,
Tomšičeva 9, 2310 SLOVENSKA BISTRI-
CA, vložek: 123.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 15. 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-16794
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01338 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/00387/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: REKLAMPUBLIC podjetje za tu-
ristično in ekonomsko propagando in pu-
bliciteto p.o.

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Partizanska cesta 28, 2000

MARIBOR
Osnovni kapital: 1,00 Sit
Ustanovitelji: OBČINSKI LJUDSKI OD-

BOR MARIBOR-TABOR, ., 2000 MARIBOR,
ostalo, vstop: 1. 4. 1957.

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

Sr-16796
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01339 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/00920/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KOVIG podjetje za proizvodnjo,
trženje in servis d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zidanškova ulica 19, 2331
PRAGERSKO

Ustanovitelji: FERMIŠEK DUŠAN, Zidan-
škova 19, 2331 PRAGERSKO, ne odgovar-
ja, vstop: 25. 4. 1989; FERMIŠEK MAGDA,
Zidanškova 19, 2331 PRAGERSKO, ne od-
govarja, vstop: 25. 4. 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-16798
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01340 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/00942/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TOP COMMERCE Zasebno pod-
jetje Trgovina in storitve p.o.

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Usnjarska 5, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.150,00 Sit
Ustanovitelji: CVETKO MIRAN, Razber-

gerjeva 7, 2000 MARIBOR, vložek:
2.150,00 Sit, ostalo, vstop: 14. 6. 1989.

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

Sr-16800
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01341 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/01432/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SIRIUS podjetje za projektira-
nje in izdelavo strojne opreme d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tuškova 37, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit

Ustanovitelji: RAUTAR JANEZ, Tuškova
37, 2000 MARIBOR, vložek: 700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 8. 1. 1990; KVAS BENO,
Tuškova 38, 2000 MARIBOR, vložek:
700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 1. 1990;
OGRIZEK MILAN, Kozjak nad Pesnicao 73,
2211 PESNICA, vložek: 700,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 8. 1. 1990.

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

Sr-16802
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01342 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/01455/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BOUTIQUE STEFAN p.o.
Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Gregorčičeva 21/b, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 79.149,49 Sit
Ustanovitelji: TOPLAK STEFAN, Am Wie-

sengrund 8, GOSSENDORF 8071 AVSTRI-
JA, vložek: 79.149,49 Sit, ostalo, vstop:
8. 12. 1989.

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

Sr-16804
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01343 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/01467/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: IBU podjetje za tržno-ekonom-
sko svetovanje, računalniški inženiring in
trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Bezenškova 80, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: URŠIČ BOŽO, Bezenškova

80, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 15. 12. 1989; URŠIČ
IRENA, Razvanjska 97, 2311 HOČE, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa

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

Sr-16806
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01344 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/01646/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: OZON trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kolmanova 36, 2312 OREHO-

VA VAS-SLIVNICA
Osnovni kapital: 3.620,00 Sit
Ustanovitelji: DOLINŠEK ANDREJ, Pivola

16, 2311 HOČE, vložek: 1.810,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 9. 2. 1990; MAUČEC BO-
JAN, Kolmanova 36, 2312 OREHOVA
VAS-SLIVNICA, vložek: 1.810,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 9. 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-16808
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01345 z dne 26. 1.
2000 pod št. vložka 1/02571/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DI-DI podjetje za trgovino, turi-
zem in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ob ribniku 74, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 4.000,00 Sit
Ustanovitelji: IVANUŠA STANISLAV, Sta-

neta Severja 18, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 7.
1990; SELJAK DUŠKO, Obribniku 74, 2000
MARIBOR, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgo-
varja, 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-16820
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01363 z dne 28. 1.
2000 pod št. vložka 1/08192/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
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sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DONKO proizvodno-trgov-
sko-gostinsko-storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Plintovec 44, 2201 ZGORNJA
KUNGOTA

Osnovni kapital: 150.030,00 Sit
Ustanovitelji: DONKO MIHAEL, Plintovec

44, 2201 ZGORNJA KUNGOTA, vložek:
150.030,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 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-16877
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01428 z dne 9. 2.
2000 pod št. vložka 1/03967/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5488508
Firma: WVP podjetje za druge zavaro-

valne posle d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ulica Kraljeviča Marka 21,

2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 100.240,00 Sit
Ustanovitelji: WVP - VERSICHERUNG,

Vermittlungs: Gesellschaft, AVSTRIJA, vlo-
žek: 92.240,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
11. 3. 1991; KODER G. PAVEL, Slap 28,
4290 TRŽIČ, vložek: 8.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 11. 3. 1991.

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

Sr-16879
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01429 z dne 9. 2.
2000 pod št. vložka 1/08335/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KAMI storitve, trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Mariborska cesta 23, 2312

OREHOVA VAS-SLIVNICA
Osnovni kapital: 262.000,00 Sit
Ustanovitelji: OGRIZEK KARMEN, Vilen-

ska 28, 2312 OREHOVA VAS-SLIVNICA,
vložek: 262.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 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-16899
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01458 z dne 16. 2.
2000 pod št. vložka 1/05356/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5598192
Firma: FIJUS ekonomski inženiring

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ruška cesta 8, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLANINC VOJKO, Lesjako-

va ulica 47, 2000 MARIBOR, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 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-16900
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01512 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/01105/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ESCO računalniška, biro in pro-
cesna oprema d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pod vinogradi 47, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 29.400,00 Sit
Ustanovitelji: KARLOVČEC STANKO, Di-

vjakova 9, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM
POLJU, vložek: 14.700,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 16. 11. 1989; BERTONCEL ERIK,
Vinogradna 22, 3210 SLOVENSKE KONJI-
CE, vložek: 14.700,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 16. 11. 1989.

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

Sr-16901
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01611 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/03658/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5464170
Firma: GUMEX podjetje za uvoz in iz-

voz ter zunanjo trgovino d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ulica Borcev za severno mejo

4, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 6.000,00 Sit
Ustanovitelji: ESSER HUBERT, Am Kin-

der Garten 2, SONTHEIM, ZR NEMČIJA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 11. 1990; KNALLER GERTRAUD, Am Ki-
nder Garten 2, SONTHEIM, ZR NEMČIJA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
4. 6. 1991; KOJIČ ZVONKO, Trg Borisa Ki-
driča 1, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 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-16902
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/01614 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/06009/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: YVES RATTAN proizvodnja, sto-
ritve in trgovina d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska cesta 3-5, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 8.331.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOMUNAPROJEKT d.o.o.,

Partizanska cesta 3-5, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 3.332.400,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 5. 1992; MONIER YVES LUCIEN, 34
Bd. Saint Hubert, 06590 THEOULE SUR
MER FRANCIJA, vložek: 4.165.500,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 18. 5. 1992; PARKER
MURKO LIDIJA, Gospejna 14, 2000 MARI-
BOR, vložek: 833.100,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 18. 5. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni 7 od objave sklepa
o izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-17265
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03368 z dne 22. 12.
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1999 pod št. vložka 1/00949/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: NIVO podjetje za strojegradnjo
in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Jožeta Godeca 4, 2341 PEKRE
Osnovni kapital: 51.260,00 Sit
Ustanovitelji: ŽNIDARIČ STANISLAV, Jo-

žeta Godeca 4, 2341 PEKRE, vložek:
34.460,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 6.
1989; ŽNIDARIČ MOJCA, Jožeta Godeca
4, 2341 PEKRE, vložek: 16.800,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 7. 6. 1989.

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

Sr-17266
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03386 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/00954/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ŠKRBAN & CO montaža, inženi-
ring, consulting, marketing d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pušnikova 1, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKRBAN ANTON, Razber-

gerjeva 16, 2000 MARIBOR, vložek: 500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 8. 1989; ŠKR-
BAN ZDENKA, Ferkova 18, 2000 MARI-
BOR, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 21. 8. 1989; MILANOVIČ MILANKA, Ra-
sbergerjeva 16, 2000 MARIBOR, vložek:
500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 8.
1989; ŠKRBAN ZLATKO, Šalovec bb, ZELI-
NA, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 8. 1989.

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

Sr-17267
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03387 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/00972/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: INTERMARKETING podjetje za
trgovino, transport, svetovanje in zasto-
panje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Limbuška cesta 48, 2341 PE-
KRE-LIMBUŠ

Osnovni kapital: 20.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEVEC VINCENC, Prušni-

kova ulica 52, 2000 MARIBOR, vložek:
6.666,70 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 7.
1989; AWADALLA MOHAMED, Lovska 9,
2000 MARIBOR, vložek: 6.666,70 Sit, ne
odgovarja, vstop: 21. 7. 1989; MAMDUH
HAFES DAIS, Riad p.p. 5469, SAUDSKA
ARABIJA, vložek: 6.666,60 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 21. 7. 1989.

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

Sr-17268
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03388 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/00992/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5292930
Firma: ELEKTRO RAHELA trgovsko

podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Greenwiška cesta 4, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VDOVIČ RAHELA, Kratka uli-

ca 7, 2354 BRESTERNICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 9.
1989.

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

Sr-17269
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03389 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/00993/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5294541
Firma: K.O.B. trgovina na veliko in

malo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kozjak nad Pesnico 73/a,

2201 ZGORNJA KUNGOTA
Osnovni kapital: 28.337,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku

postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-

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

Sr-17270
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03390 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/00994/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ITAL podjetje za opravljanje tr-
govinskih, storitvenih in tržnih poslov
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Aškerčeva ulica 16, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKOFIČ DANILO, Koroška

cesta 59, 2000 MARIBOR, vložek: 400,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 9. 1989; VELLA-
CHER VINKO, Aškerčeva ulica 16, 2000
MARIBOR, vložek: 800,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 7. 9. 1989; SIMONIČ MIRO, Aške-
rčeva ulica 16, 2000 MARIBOR, vložek:
800,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 9. 1989.

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

Sr-17271
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03391 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/01000/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: L.A.D. termoregulacijska tehno-
logija d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska cesta 46, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 6.420,00 Sit
Ustanovitelji: LUKEŽIČ ANICA, Pernica

12/c, 2231 PERNICA PRI MARIBORU, vlo-
žek: 6.420,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
9. 10. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-17272
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03392 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/01016/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5294584
Firma: FORUM agencija in pohištveni

inženiring d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Prešernova 1, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.637,00 Sit
Ustanovitelji: PRAUNSEIS ALOJZ MAG.,

Smetanova 31, 2000 MARIBOR, vložek:
2.637,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 9.
1989.

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

Sr-17273
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03393 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/01025/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5295173
Firma: PTM proizvodnja, trgovina in

marketing d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Leskovarjeva ulica 2, 2310

SLOVENSKA BISTRICA
Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: FORKO FRANJO, Goriška

23/b, 2000 MARIBOR, vložek: 2.500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 10. 1989; ŠLI-
BAR JANEZ, Kocjanova 24, 4000 KRANJ,
vložek: 2.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
11. 10. 1989; URBANC LJUDMILA, Vdov-
jež 28, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 10. 1989;
SMODEJ JURIJ, Kolodvorska ulica, 4000
KRANJ, vložek: 2.500,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 11. 10. 1989.

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

Sr-17274
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03394 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/01029/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5294258
Firma: STRATO WELDING varjenje in

varilna tehnologija d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Podgornikova 5, 2341 PEK-

RE-LIMBUŠ
Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: STRAŽAR ANTON, Podgor-

nikova 5, 2341 PEKRE-LIMBUŠ, vložek:
10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 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-17275
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03395 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/01032/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5295050
Firma: TRŽENJE AGROHRAST proizvo-

dno, transportno, trgovinsko in storitve-
no podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Smolnik 9, 2342 RUŠE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČREŠNAR IVAN, Smolnik 9,

2342 RUŠE, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 15. 6. 1990.

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

Sr-17276
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03396 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/01034/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5295033
Firma: NIGIS podjetje za gradbeništ-

vo, ekonomsko in gospodarsko poslova-
nje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ratejeva ulica 4, 2310 SLO-
VENSKA BISTRICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JEMENŠEK OGNJESLAV,

Ratejeva 4, 2310 SLOVENSKA BISTRICA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 10. 1989; JEMENŠEK JOŽICA, Rateje-

va 4, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 10.
1989.

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

Sr-17277
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03397 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/01035/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: T.Z.V. trgovina z vsem - trgovina
za vse, podjetje za prodajo izdelkov na
debelo in drobno d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Mejna 35, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STEKLASA BOGDAN, Par-

mova 15, 1240 KAMNIK, vložek: 1.400,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 9. 1989; PIRŠ
MATJAŽ, Mejna 35, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 600,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 9.
1989.

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

Sr-17278
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03398 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/01044/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: GRAFO družba za komercialne
posle pri prometu blaga in storitev d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Žabotova ulica 5, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 135.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽILJCOV JAKOB, Žabotova

ulica 5, 2000 MARIBOR, vložek: 63.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 11. 1989; ŽI-
LJCOV LIDIJA, Žabotova ulica 5, 2000 MA-
RIBOR, vložek: 72.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 6. 1. 1992.

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

Sr-17279
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03399 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/01045/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ANSA trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Glavni trg 19/c, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 2.479,62 Sit
Ustanovitelji: BEDRAČ ANTON, Iztokova

35, 2000 MARIBOR, vložek: 1.239,81 Sit,
ne odgovarja, vstop: 9. 11. 1989; MLAKAR
SAMO, Koroška cesta 61, 2000 MARIBOR,
vložek: 1.239,81 Sit, ne odgovarja, vstop:
9. 11. 1989.

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

Sr-17280
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03400 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/01048/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: INOS podjetje za inženiring, ob-
delovalnih strojev in industrijskih naprav
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zagrebška 20, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 27.273,00 Sit
Ustanovitelji: KIT FRANC, Zgornja Selni-

ca 4/b, 2352 SELNICA OB DRAVI, vložek:
9.091,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 10.
1989; REČNIK IVAN, Zgornje Hoče 36/e,
2311 HOČE, vložek: 18.128,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 15. 7. 1992.

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

Sr-17281
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03402 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/01052/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz

sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SERGIO BURŠIĆ & KOMPANI
C.O. razvoj, organizacija in svetovanje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Borova vas 26, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BURŠIĆ SERGIO, Borova

vas 26, 2000 MARIBOR, vložek: 1.500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 11. 1989; KA-
PITAL razvoj, organizacija in svetovanje
d.o.o., Cankarjeva 21, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
13. 11. 1989.

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

Sr-17282
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03403 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/01053/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5324343
Firma: INTERMARKET GVG podjetje za

opravljanje trgovske dejavnosti na debe-
lo in drobno, komisijskih poslov in posre-
dovanja d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trinkova 18, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.850,00 Sit
Ustanovitelji: GERGEK ALOJZ, Trinkova

18, 2000 MARIBOR, vložek: 855,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 10. 8. 1989; GERGEK MI-
LENA, Trinkova 18, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 142,50 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 8.
1989; GERGEK BERTA, Trinkova 18, 2000
MARIBOR, vložek: 142,50 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 10. 8. 1989; VRABIČ JANKO, Ma-
lgajeva 5/b, 2000 MARIBOR, vložek:
855,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 8.
1989; GRAORAC DRAGAN, Koroška cesta
79, 2000 MARIBOR, vložek: 855,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 10. 8. 1989.

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

Sr-17283
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03404 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/01056/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz

sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: INTELEKTA trgovina, posredni-
štvo, inženiring d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trubarjeva ulica 2, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 9.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRMEK FRANJO, Pod vi-

nogradi 47, 2351 KAMNICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 11.
1989; IVANJKO ŠIME, Lorgerjeva ulica 5,
2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 22. 11. 1989; ŽELEZNIK
MILAN, Borštnikova ulica 43, 2000 MARI-
BOR, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 22. 11. 1989; IVANJKO LEA, Lorger-
jeva ulica 5, 2000 MARIBOR, vložek:
6.000,00 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-17284
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03405 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/01061/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5298091
Firma: ITT podjetje za transport, trgo-

vino in informatiko d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Prešernova 27, 2317 OPLOT-

NICA
Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: BREZNIK IVAN, Prešernova

27, 2317 OPLOTNICA, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 8. 1989; BREZ-
NIK LEONIDA, Prešernova 27, 2317 OPLO-
TNICA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 31. 8. 1989; BREZNIK IRENA, Adol-
fa Tavčarja 11., 3210 SLOVENSKE KONJI-
CE, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 31. 8. 1989.

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

Sr-17285
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03406 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/01067/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
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sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DENIS CLUB gostinstvo, trgovi-
na, posredništvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica Staneta Severja 4, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 2.500,00 Sit
Ustanovitelji: KRAJILO VLADIMIR, Gori-

ška 1/b, 2000 MARIBOR, vložek: 1.625,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 11. 1989; KO-
VAČIČ BOJAN, Arnolda Tovornika 9, 2000
MARIBOR, vložek: 750,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 3. 11. 1989; ŽELEZNIK MILAN,
Metava 37, 2000 MARIBOR, vložek: 125,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 11. 1989.

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

Sr-17286
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03407 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/01068/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5309026
Firma: EUROTRADE podjetje za posre-

dovanje in zastopanje, marketing, sveto-
vanje in zunanjetrgovinski promet d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kosarjeva ulica 39, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HVALEC ROBERT, Jesen-

kova ulica 6, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 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-17287
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03408 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/01074/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MECO trgovinsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Bezjakova ulica 47, 2341 PE-

KRE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit

Ustanovitelji: BRAČUN IVAN, Kvedrova
18, 3310 ŽALEC, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 5. 12. 1989; KACL GVI-
DON, Polje 1, 2391 PREVALJE, vložek:
500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 12.
1989; KNEŽEVIČ MILAN, Vodova 7, 2250
PTUJ, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 5. 12. 1989; KOKALJ SREČKO, Bezja-
kova 47, 2341 PEKRE, vložek: 500,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 5. 12. 1989.

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

Sr-17288
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03409 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/01087/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TEHNOPLAST proizvodno in tr-
govsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska cesta 3-5, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 88.823,00 Sit
Ustanovitelji: SEVČNIKAR LEOPOLD, Ki-

dričeva 14, 2000 MARIBOR, vložek:
88.823,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 10.
1989.

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

Sr-17289
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03410 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/01100/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TRMA trgovina in proizvodnja
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljanska 9/VI, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 6.000,00 Sit
Ustanovitelji: IRŠIČ VLADO, Hrenova 24,

2000 MARIBOR, vložek: 2.700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 6. 12. 1989; BARAČ DU-
ŠAN, Ulica Staneta Severja 18, 2000 MARI-
BOR, vložek: 2.700,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 6. 12. 1989; ŠOBA IVAN, Ulica Ve-

ljka Vlahoviča 49, 2000 MARIBOR, vložek:
600,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 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-17290
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03413 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/01101/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: JAN storitveno in trgovsko pod-
jetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Usnjarska 5, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.300,00 Sit
Ustanovitelji: JAKIL ANDREJ, Dogoška

82, 2000 MARIBOR, vložek: 2.300,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 30. 10. 1989.

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

Sr-17291
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03414 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/01107/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TREND knjigovodski računalni-
ški inženiring d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Na griču 7, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PERNARČIČ MILENA, Kar-

deljeva 57, 2000 MARIBOR, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 10.
1989; PERNARČIČ MIRAN, Kardeljeva 57,
2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 1. 10. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-17292
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03415 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/01116/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: T.K.D. tekstil, konfekcija, deko-
racija d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trg osvoboditve 3, 2230 LE-
NART V SLOVENSKIH GORICAH

Osnovni kapital: 6.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOBNIK ERNEST, Vrazova

ulica 52, 2000 MARIBOR, vložek: 3.600,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 12. 1989; KO-
GELNIK-ŠMIGOC JASNA, Toledova ulica
35, 2342 RUŠE, vložek: 2.400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 24. 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-17293
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03416 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/01129/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MANAGER trgovinska agencija,
zastopanje in posredovanje pri prodaji
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trinkova ulica 20, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEP PETER, Ptujska cesta

48/a, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 11. 1989.

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

Sr-17294
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03417 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/01131/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5301254
Firma: EUROCENTRAL export-import,

trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Metava 36 - MALEČNIK, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KURADE IVAN, Metava 36,

2000 MARIBOR - MALEČNIK, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 12.
1989.

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

Sr-17295
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03418 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/01137/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PEJA podjetje za opravljanje
storitev v gospodarstvu d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Titova cesta 48, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETEK DRAGO, Igriška 39,

2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 13. 11. 1989; PETEK JE-
LKA, Igriška 39, 2000 MARIBOR, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 11.
1989.

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

Sr-17296
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03419 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/01142/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5303192
Firma: FINAL podjetje za finančne, te-

hnične in poslovne storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Prušnikova ulica 44, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 82.917,50 Sit
Ustanovitelji: FIRM LUY MAG. LUDWIG

KASTELIC, Grazergasse 18, LEIBNITZ, AV-
STRIJA, vložek: 82.917,50 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 30. 10. 1989.

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

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

Sr-17297
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03420 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/01143/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5303397
Firma: WARRIOR SPORT podjetje za

izdelavo športne opreme d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Koroška cesta 33, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 389.600,60 Sit
Ustanovitelji: BREZNIK OTO, Gunduliče-

va 18, 2000 MARIBOR, vložek: 112.260,60
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12. 1989;
SPORTENRICHTUNGEN 2000 Ges.m.b.h.,
Fabrikstrase 17, FILDERSTADT, vložek:
277.340,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 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-17298
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03421 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/01145/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BIOSTIL podjetje za proizvod-
njo, trgovino in razvoj d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Svenškova ulica 40, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KREITNER IZIDOR, Sven-

škova ulica 40, 2000 MARIBOR, vložek:
500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 11.
1989; KREITNER RUDOLF, Svenškova uli-
ca 40, 2000 MARIBOR, vložek: 500,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 27. 11. 1989; STAN-
ČIN IVAN, Glavarjeva ulica 10, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 660,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 27. 11. 1989; MOŽINA DAMJAN, Be-
vkova ulica 25, 4240 RADOVLJICA, vložek:
340,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 11.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
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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-17299
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03422 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/01146/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: UNIVERZ podjetje za zaključna
dela v gradbeništvu in opravljanje ma-
njših popravil na domu d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Betnavska cesta 131, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JARC FRANJO, Betnavska

cesta 131, 2000 MARIBOR, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 12.
1989; IRŠIČ BOJAN, Goriška ulica 1/b,
2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 22. 12. 1989.

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

Sr-17300
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03423 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/01154/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: INDOPAK SHOP trgovsko pod-
jetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Sokolska 101, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: IRSHAD MEMON, Sokolska

101, 2000 MARIBOR, vložek: 1.600,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 14. 12. 1989; PER-
VEZ MAZHAR, Valjavčeva 9, 4000 KRANJ,
vložek: 400,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 12. 1989.

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

Sr-17301
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03424 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/01162/00 vpisalo v

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

Matična številka: 5303206
Firma: DUERKA gostinstvo in igralnice

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Glavni trg 17/b, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 136.346,00 Sit
Ustanovitelji: DUERR BERND, Ireneweg

16, 7073 LORCH, NEMČIJA, vložek:
136.346,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 11. 1989.

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

Sr-17302
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03425 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/01169/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: COMIMPEX proizvodnja prog-
ramske in strojne računalniške opreme
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Fala 36, 2352 SELNICA OB
DRAVI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VAUPOTIČ JANKO, Fala 36,

2352 SELNICA OB DRAVI, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 12.
1989.

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

Sr-17303
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03426 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/01172/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: 7 trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Stražunska 22, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BEZJAK SONJA, Stražun-

ska 22, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 4. 1991.

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

Sr-17304
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03427 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/01173/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ADRIA TRADE podjetje za pos-
redniške storitve in zastopanje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Črnogorska 33/a, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 12.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČOKL MARJAN, Črnogor-

ska 33/a, 2000 MARIBOR, vložek:
7.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 4.
1990; JURKOVIČ BOŽIDAR, Košaški dol
98, 2000 MARIBOR, vložek: 5.000,00 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-17305
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03428 z dne 22. 12.
1999 pod št. vložka 1/01176/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TEHNO-MOBIL trgovsko, proiz-
vodno in agencijsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Radvanjska cesta 53, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČRNČIČ KAREL, Prušniko-

va ulica 42, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-17306
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03440 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/01181/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KOMAR podjetje za opravljanje
trgovske dejavnosti na debelo, svetova-
nja in turističnih storitev d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Iršičeva 15, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČIČ ZDENKO, Iršiče-

va 15, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1989; KO-
VAČIČ MARIJA, Iršičeva 15, 2000 MARI-
BOR, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 18. 12. 1989.

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

Sr-17307
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03441 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/01183/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5304121
Firma: PETEK trgovina in turistično po-

sredovanje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Titova cesta 44, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 20.000,00 Sit
Ustanovitelji: VOZIČ MIHEC, Ljubljanska

17/b, 2000 MARIBOR, vložek: 10.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 12. 1991; VO-
ZIČ BOŠTJAN, Vrablova 30, 2000 MARI-
BOR, vložek: 10.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 10. 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-17308
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03442 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/01193/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: JUKO kmetijstvo, trgovina, turi-
zem, gostinstvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Flisova ulica 15, 2311 HOČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČEC PETER, Flisova

15, 2311 HOČE, vložek: 680,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 6. 12. 1989; JURIČ MI-
RAN, Fram 151, 2313 FRAM, vložek:
660,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 12.
1989; JURIČ VID, Fram 151, 2313 FRAM,
vložek: 660,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 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-17309
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03443 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/01194/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5350026
Firma: ELINEX, elektrotehnično in tr-

govsko podjetje import- export d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Čanžekova ulica 15, 2000 MA-

RIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NAJDEK HERMAN PETER,

Čanžekova ul. 15, 2000 MARIBOR, vložek:
1.800,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 1.
1990; NAJDEK NATALIJA, Čanžekova ul.
15, 2000 MARIBOR, vložek: 100,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 12. 1. 1990; NAJDEK JA-
SMINA, Čanžekova ul. 15, 2000 MARIBOR,
vložek: 100,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 1. 1990.

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

Sr-17310
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03444 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/01209/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PRETOK podjetje za trgovino v
domačem in zunanjetrgovinskem poslova-
nju, proizvodnja, storitve, inženiring d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prešernova ulica 1, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 5.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIPAN IGOR, Sadjarska

3/b, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 6. 12. 1989; TACER
DARKO, Walischeva 8, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 12. 1989; VORI BOJANA, Kardeljeva ce-
sta 77, 2000 MARIBOR, vložek: 500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 12. 1989; MA-
HERL VLASTA, Koroška cesta 122, 2000
MARIBOR, vložek: 500,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 6. 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-17311
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03445 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/01213/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: FOTO ROTOVŽ podjetje za fo-
tografske storitve in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Slomškov trg 7, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.088,64 Sit
Ustanovitelji: KOCMUT ALEKSANDRA,

Vrbanska 16/a, 2000 MARIBOR, vložek:
2.088,64 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-17312
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03446 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/01221/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TUTTO posredniško in trgovsko
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gregorčičeva 25, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 2.809,60 Sit
Ustanovitelji: RUKAVINA VLADIMIR, Mai-

strova 16, 2000 MARIBOR, vložek:
2.809,60 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
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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-17313
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03447 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/01226/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5306795
Firma: TEHNIK export-import, trgovsko

podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Partizanska cesta 47, 2000

MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BEZJAK ALBERT, Kodriče-

va ul. 7, 2000 MARIBOR, vložek: 1.900,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 12. 1989; BA-
LAŽEK TEREZIJA, Kodričeva ul. 7, 2000
MARIBOR, vložek: 100,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 19. 12. 1989.

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

Sr-17314
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03448 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/01238/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ALFA podjetje za turizem, trgo-
vino, organiziranje, posredništvo in mar-
keting d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Medvedova 37, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ARNŠEK MILOŠ, Medvedo-

va 37, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 12. 1989; ARN-
ŠEK STANISLAVA, Medvedova 37, 2000
MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 11. 12. 1989.

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

Sr-17315
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03449 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/01242/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: IFRA podjetje za proizvodnjo,
trgovino, organiziranje in marketing
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lovska 65, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRALJ FRANC, Lovska 65,

2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 12. 1989; KRALJ IRE-
NA, Lovska 65, 2000 MARIBOR, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 12.
1989.

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

Sr-17316
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03450 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/01244/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MIT storitveno in trgovsko pod-
jetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Bresterniška 32, 2351 KAMNI-
CA-BRESTERNICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JANČAR IZTOK, Bresterni-

ška 32, 2351 KAMNICA-BRESTERNICA,
vložek: 1.800,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 12. 1989; JANČAR EMA, Bresterniška
32, 2351 KAMNICA-BRESTERNICA, vložek:
200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12.
1989.

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

Sr-17317
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03451 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/01246/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: LINEA podjetje za marketing in
tržno posredovanje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cankarjeva ulica 4, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIRNIK SEKA, Cankarjeva

ulica 4, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 12. 1989; MIR-
NIK IZTOK, Cankarjeva ulica 4, 2000 MARI-
BOR, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 12. 12. 1989.

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

Sr-17318
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03452 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/01250/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5309409
Firma: POKAL podjetje za proizvodnjo

in posredovanje blaga ter storitev na ve-
liko in malo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dogoška 51, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: NEUBAUER RUDI, Dogo-

ška 51, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 11. 1989; JA-
NEŽIČ JOŽE, Špindlerjeva 1, 2310 SLO-
VENSKA BISTRICA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 6. 11. 1989; HUSAR
ANDREJ, Vodovodna 6, 9250 GORNJA RA-
DGONA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 6. 11. 1989.

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

Sr-17319
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03453 z dne 23. 12.
1999 pod št. vložka 1/01255/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: STRING storitveno in trgovsko
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gradiška 27/k, 2211 PESNI-
CA PRI MARIBORU

Osnovni kapital: 2.324,70 Sit
Ustanovitelji: STRELEC EVA, Gradiška

27/k, 2211 PESNICA PRI MARIBORU, vlo-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 27 / 28. 3. 2000 / Stran 2647

žek: 2.324,70 Sit, ne odgovarja, vstop:
27. 12. 1989.

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

Sr-17320
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03456 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/01263/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: FIMAR podjetje za proizvodnjo,
trgovino, turizem in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Splavarski prehod 5, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 56.000,00 Sit
Ustanovitelji: BARBIČ JOŽE, Senčna vas

13, 2392 MEŽICA, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 12. 12. 1989; BARBIČ
CVETO, Senčna vas 13, 2392 MEŽICA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 12. 1989; FERK MISLEJ VIDA, Ob Bla-
žovnici 50, 2341 LIMBUŠ, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 12. 1989; RI-
BIČ DARINKA, Lenovdova 32, 2000 MARI-
BOR, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 12. 12. 1989; LOBNIK PETER, Sta-
neta Severja, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 12.
1989; KOSMAČ BORUT, Arnolda Tovornika
11, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 12. 12. 1989; KAVČIČ
EVGEN, Nad Čreto, 2351 KAMNICA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 12. 1989; LOVRENČIČ FRANC, Vosek
43, 2231 PERNICA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 12. 12. 1989; MOR-
GAN FLORIAN, Na vrh 9, 2000 MARIBOR,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 12. 1989; MATVOS FERDO, Mladinska
16, 9250 GORNJA RADGONA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 12.
1989; MILIČ JOŽE, Kodričeva 13, 2000
MARIBOR, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 12. 12. 1989; MURN RASTO,
Razlagova 27, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 12.
1989; RAJZER RUDI, Senčna vas 11, 2392
MEŽICA, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 12. 12. 1989; RAVNIKAR VLAS-
TA, Bistrica pri Limbušu 36/a, 2341 LIM-
BUŠ, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 12. 12. 1989; ŠUŠMELJ MARJETA,
Bistrica pri Limbušu, 2341 LIMBUŠ, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 12.
1989; REISMAN VOJKO, Kersnikova 13,
2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 12. 12. 1989; SNEŽIČ
RADO, Turnerjeva 37, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 12. 1989; SUŠEK ADI, Jelenče 16/a,
2211 PESNICA PRI MARIBORU, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 12.

1989; ŠPACAPAN PETER, Pod gradiščem
5/b, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 12. 12. 1989; ZAFOŠ-
NIK BOJAN, Bezenškova 32, 2000 MARI-
BOR, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 12. 12. 1989; ZEBEC INGE, Metel-
kova 5, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 12. 1989; ZU-
PANC PETER, Zgornji dolič 67, 2250 DO-
LIČ, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 12. 12. 1989; ZUODER EMORIK, Ru-
ška 7, 2352 SELNICA OB DRAVI, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 12.
1989; ZAGORANC MILENKO, Veljka Vlaho-
viča 35, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 12. 1989;
KROPE MILENA, Lackova 87/a, 2000 MA-
RIBOR, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 12. 12. 1989; PODLIPNIK PETER,
Vodovodna 17, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 12.
1989; GAŠPERLIN FRANC, Slovenska 33,
2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 12. 12. 1989; DVORŠAK
HELGA, Streliška 19, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 12. 1989.

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

Sr-17321
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03457 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/01268/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MCH INŽENIRING družba za
proizvodnjo in prodajo računalniških na-
prav d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tomšičeva 19, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 352.000,00 Sit
Ustanovitelji: HACKBARTH GOTFFRIED,

Weidener Strasse 18, MUNCHEN-U 83,
ZRN, vložek: 176.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 28. 11. 1989; GOLOB VOJKO, Ulica
Ilije Gregoriča 38, 2204 MIKLAVŽ, vložek:
158.400,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 11. 1989; ILIČ MILAN, Pere Sagadinca
21, NOVI BEOGRAD, SRBIJA, vložek:
17.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 11.
1989.

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

Sr-17322
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03458 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/01277/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5312540
Firma: NORMA proizvodno, storitveno

in trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tomšičeva 1/II-D-II, 2310 SLO-

VENSKA BISTRICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JEDLOVČNIK NORBERT

ST., B. Kraigherja 45, 2310 SLOVENSKA
BISTRICA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgova-
rja, vstop: 26. 12. 1989; JEDLOVČNIK
NORBERT ML., B. Kraigherja 45, 2310
SLOVENSKA BISTRICA, 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-17323
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03459 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/01292/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5321743
Firma: CONCEPTS proizvodno in trgo-

vsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Slovenska 33, 2000 MARIBOR
Ustanovitelji: VOLJČ BRANKO, Dornava

140/b, 2252 DORNAVA, ne odgovarja, vs-
top: 18. 12. 1989; OSOJNIK DUŠAN, Draž-
goška 39, 1000 LJUBLJANA, ne odgovarja,
vstop: 18. 12. 1989; HARD & SOFT LIMI-
TED, Bordage House, St.Peter Port, GUE-
RNSEY CHANNEL ISLANDS, ne odgovarja,
vstop: 18. 12. 1989.

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

Sr-17324
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03460 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/01202/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:
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Firma: JUNIZ-TRADE proizvodno in tr-
govsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Limbuška 22, 2000 MARIBOR
Ustanovitelji: KLEMENČIČ LUDVIK, Lim-

buška 22, 2000 MARIBOR, ne odgovarja,
vstop: 8. 11. 1989; KLEMENČIČ ANTON,
Limbuška 22, 2000 MARIBOR, ne odgovar-
ja, vstop: 8. 11. 1989; LAGEWEG HER-
MAN, Weitsjeweg 22, BRAKEL NIZOZEM-
SKA, ne odgovarja, vstop: 8. 11. 1989.

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

Sr-17325
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03461 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/01310/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5317355
Firma: BYTECOM podjetje za gospo-

darski in turistični marketing, založniško
in grafično, zastopniško, posredniško in
trgovinsko dejavnost d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska 3-5, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠELIGO FRANC, Pongrac

98, 3302 GRIŽE, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 5. 1. 1994.

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

Sr-17326
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03462 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/01311/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DELTA FLY podjetje za izdelavo
in popravilo letalne opreme, lahkih leta-
lnih naprav, šolanje letenja, uvozno- izvo-
zne dejavnosti in svetovanja d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Metelkova ulica 25, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 24.000,00 Sit
Ustanovitelji: FEKONJA DANIJEL, Limbu-

ška cesta 71, 2000 MARIBOR, vložek:

3.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 11.
1989; VALENTE MARKO, Pobreška cesta
27, 2000 MARIBOR, vložek: 3.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 17. 11. 1989; KOREN
IVO, Rezijanska 4, 2000 MARIBOR, vložek:
3.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 11.
1989; PUPAHER BORIS, Metelkova ulica
25, 2000 MARIBOR, vložek: 4.500,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 17. 11. 1989; MAR-
ČIČ BOJAN, Celjska 9, 2000 MARIBOR,
vložek: 4.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 11. 1989; ZIDANŠEK ALEKSANDER,
Ulica Moše Pijade 45, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 3.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 11. 1989; BRGLEZ MARJAN, Goriška
ulica 5, 2000 MARIBOR, vložek: 3.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 11. 1989.

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

Sr-17327
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03463 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/01313/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TRGOGRAŠPET podjetje za pro-
izvodnjo, gradbeništvo, trgovino in storit-
ve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lackova 45, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 4.266,00 Sit
Ustanovitelji: MIJIĆ FRANJO, Lackova

45, 2000 MARIBOR, vložek: 4.266,00 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-17328
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03464 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/01322/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PROMPT podjetje za projektira-
nje, svetovanje in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica talcev 25, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: WIGELE ROMAN, Ul. talcev

25, 2000 MARIBOR, vložek: 600,00 Sit, ne

odgovarja, vstop: 11. 12. 1989; WIGELE
ALENKA, Prvomajska 7, 2000 MARIBOR,
vložek: 600,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
11. 12. 1989; VELIČKOVIČ VOJISLAV, Pot-
rčeva 48, 2250 PTUJ, vložek: 800,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 11. 12. 1989.

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

Sr-17329
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03465 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/01326/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: FINRA podjetje za finančne in
računovodske storitve in svetovanje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Za tremi ribniki 7, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAJEC IRENA, Za tremi rib-

niki 7, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1989; ZA-
JEC ZLATKO, Za tremi ribniki 7, 2000 MA-
RIBOR, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 18. 12. 1989.

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

Sr-17330
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03466 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/01331/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5321786
Firma: V.R.GRANDA trgovsko in storit-

veno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dvorakova 4, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRANDA VEKOSLAV, Paj-

kova 22, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 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:
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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-17331
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03467 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/01335/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TRANSSHOP proizvodnja, trgo-
vina, transport, špedicija, storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska cesta 3-5, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETEK BRANKO, Kvedrova

5, 2250 PTUJ, vložek: 666,66 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 19. 1. 1990; PETEK DRAGO,
Mezgovci ob Pesnici 69, 2252 DORNAVA,
vložek: 666,67 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 1. 1990; KRAJNC STANKO, Vošnjako-
va 12, 2314 ZGORNJA POLSKAVA, vložek:
666,67 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 1.
1990.

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

Sr-17332
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03468 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/01336/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TOTO podjetje za trgovino na
malo in veliko, zastopanje in posredništ-
vo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Begova ulica 18/a, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GREGORN OTO, Begova

ulica 18/a, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 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-17333
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03469 z dne 27. 12.

1999 pod št. vložka 1/01349/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: DONIS proizvodno, trgovsko in
storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gradiška 94 - Spodnja Kungo-
ta, 2201 ZGORNJA KUNGOTA

Osnovni kapital: 18.045,00 Sit
Ustanovitelji: DOMINC HINKO, Pernica

12/d, 2231 PERNICA, vložek: 9.203,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 10. 11. 1989; VAJS
ZOFIJA, Pernica 12/d, 2231 PERNICA, vlo-
žek: 8.842,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 11. 1989.

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

Sr-17334
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03470 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/01361/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TUT transport, usluge in trgovi-
na d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Borova vas 9, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BURK DEJAN, Mlekarniška

ulica 2, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 1. 1990; ŠA-
MEC MIRKO, Borova vas 9, 2000 MARI-
BOR, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 29. 1. 1990.

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

Sr-17335
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03471 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/01363/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5321760
Firma: G & A center za poslovno sveto-

vanje in trgovino d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Cankarjeva 3, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit

Ustanovitelji: GRANDA VEKOSLAV, Paj-
kova 22, 2000 MARIBOR, vložek: 400,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12. 1989; ČEH
AMBRUŠ VLADIMIR, Jurčičeva 17, 2230
LENART, vložek: 400,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 26. 12. 1989; PISNIK DRAGO, Mi-
klošičeva 4, 2000 MARIBOR, vložek:
800,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 12.
1991; KRAJNC MANUELA, Valvazorjeva 4,
2000 MARIBOR, vložek: 400,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 12. 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-17336
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03472 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/01368/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: INTERCOMMERCE EXPORT-IM-
PORT trgovsko, posredniško in storitve-
no podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Meljska cesta 37, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NAMESTNIK IGOR, Gubče-

va 29, 2000 MARIBOR, vložek: 500,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 6. 1. 1990; OBERLEIT
MARIJA, Sarajevska 1, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 1.
1990; JECELJ STANISLAV, Meljski hrib 87,
2000 MARIBOR, vložek: 500,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 6. 1. 1990.

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

Sr-17337
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03473 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/01377/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: IVETA export-import d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ul. Štrauhovih 2, 2000 MARI-

BOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HALOZAR TERLEVIČ TA-

NJA, Šimekova 23, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 1.
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1990; IVEC ZLATKO, Razbergerjeva 6,
2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 7. 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-17338
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03474 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/01378/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: GAIA poslovno svetovanje, tr-
govina d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cankarjeva 26, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HRIBERŠEK PETER, Can-

karjeva 26, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 12.
1989.

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

Sr-17339
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03475 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/01395/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5336325
Firma: INTERMERX R svetovanje in tr-

govina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Zgornja Selnica 30/d, 2352

SELNICA OB DRAVI
Osnovni kapital: 7.400,00 Sit
Ustanovitelji: REBERNAK MARJAN, Zgo-

rnja Selnica 30/d, 2352 SELNICA OB DRA-
VI, vložek: 2.467,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 6. 12. 1989; RAVNJAK IVAN, Ulica Kir-
biševih 55, 2204 MIKLAVŽ, vložek:
2.467,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 4.
1992; KAUČIČ MARIJAN, Mariborska 36,
2321 MAKOLE, vložek: 2.467,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 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-17340
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03476 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/01397/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: LIVIEN SHOP podjetje za pos-
redniške storitve živilskih in neživilskih
proizvodov d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trubarjeva 4, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 4.600,00 Sit
Ustanovitelji: ŠERKS EUGEN, Trubarjeva

4, 2000 MARIBOR, vložek: 4.600,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 30. 1. 1990.

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

Sr-17341
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03477 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/01402/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: JAMITOP export import, trgovi-
na na veliko in malo ter komisijska pro-
daja d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zagernikova 6, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 4.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOLOB MILAN, Teplyjevo

naselje 4, 2000 MARIBOR, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 2.
1990.

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

Sr-17342
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03478 z dne 24. 12.
1999 pod št. vložka 1/01408/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ASIA INT. podjetje za proizvod-
no, trgovsko in kooperacijsko dejavnost
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zgornja Kungota 8/a, 2211
PESNICA PRI MARIBORU

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: PLOJ FRANC, Ljubljanska

88/a, 2000 MARIBOR, vložek: 700,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 19. 2. 1990; BAJLEC
IVAN, Gosposvetska cesta 19/b, 2000 MA-
RIBOR, vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 19. 2. 1990; KOVEŠ JANEZ, Roš-
poh 157/b, 2000 MARIBOR, vložek:
700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 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-17343
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03479 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/01303/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: HOLLER podjetje za trgovino,
zastopstvo, posredništvo in komisijo
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Jaskova ulica 21, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 2.200,00 Sit
Ustanovitelji: HOLER ANA, Ulica Arnolda

Tovornika 6, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 12.
1989; HOLER ENGELBERT, Zgornje Parti-
nje 57, 2223 JUROVSKI DOL, vložek:
200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 8.
1990.

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

Sr-17344
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03480 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/01309/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: D.M. COMMERCE trgovsko pod-
jetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo
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Sedež: Ulica heroja Staneta 18, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 2.008,40 Sit
Ustanovitelji: MITROVIČ DARKO, Šenti-

ljska cesta 114, 2000 MARIBOR, vložek:
1.004,20 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 1.
1990; MITROVIČ MARINA, Ulica Staneta Se-
verja 2, 2000 MARIBOR, vložek: 1.004,20
Sit, ne odgovarja, 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-17345
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03481 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/01360/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: FITO trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pionirska 7, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LONČARIČ ALOJZ, Trniče

6/c, 2205 STARŠE, vložek: 200,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 21. 1. 1990; LONČARIČ
DANILO, Prušnikova 4, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 1.800,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
16. 1. 1991.

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

Sr-17346
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03482 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/01386/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MA SHOP trgovina, turizem, po-
sredništvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kolodvorska 4, 2310 SLOVEN-
SKA BISTRICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BEČIROVIĆ MEHMED,

Ozka ulica 2, 2310 SLOVENSKA BISTRICA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
8. 2. 1990; ŠATKU ASLAN, Ul. JNA št. 302,
GOSTIVAR ZRJ, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 8. 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-17347
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03483 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/01417/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MAJA trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Cerkvenjak 31, 2236 CERK-

VENJAK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČIČ DANIJEL, Cerk-

venjak 31, 2236 CERKVENJAK, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 1.
1990.

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

Sr-17348
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03484 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/01426/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MM INŽENIRING marketing, in-
ženiring, zastopanje in posredovanje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pohorska 41/b, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LUKIČ MILAN, Kardeljeva

73, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 2. 1990; ŠIJAN ŽE-
LJKO, Ivakičeva 9, ZAGREB R HRVAŠKA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 2. 1990.

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

Sr-17349
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03485 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/01428/00 vpisalo v

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

Firma: INVITES trgovsko in posredni-
ško podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ob potoku 39, 2327 RAČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LOGAR BRUNO, Majeriče-

va 7, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 1. 1990.

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

Sr-17350
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03486 z dne 28. 12.
1999 pod št. vložka 1/01430/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: LIMEX podjetje za storitve v bla-
govnem prometu in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pesnica pri Mariboru 44/d,
2211 PESNICA PRI MARIBORU

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HERCOG MARIO, Pesnica

44/d, 2211 PESNICA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 22. 12. 1989.

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

Sr-17351
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03487 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/01431/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MAREX trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Letonjeva 4, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TOVORNIK EDVARD HEN-

RIK, Letonjeva 4, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 1.
1990.

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

Sr-17352
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03488 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/01445/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: VEMEKROS podjetje za posre-
dovanje doma in v tujini d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ptujska cesta 15, 2230 LENA-
RT V SLOVENSKIH GORICAH

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAMBERGER PETER,

Ptujska cesta 15, 2230 LENART V SLO-
VENSKIH GORICAH, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 5. 12. 1989; MEDVED
DEAN, Cesta prolaterskih brigad 61, 2000
MARIBOR, vložek: 500,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 5. 12. 1989; OSVALD MARJAN,
Majcigerjeva ulica 1, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 12.
1989; VEDLIN MARJAN, Križna cesta 13,
2311 HOČE, vložek: 500,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 5. 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-17353
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03489 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/01456/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KATJA trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dupleška cesta 91, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 2.052,00 Sit
Ustanovitelji: ZUPAN CVETKO, Kamniška

50, 2000 MARIBOR, vložek: 2.052,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 14. 12. 1989.

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

Sr-17354
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03490 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/01469/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: LASER podjetje za trgovino z
birotehniško opremo, materialom ter pri-
borom d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Leninov trg 3, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: OBERČKAL BOJAN, Leni-

nov trg 3, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 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-17355
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03491 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/01475/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MAVRICA podj. za organizac., tu-
ristične, posredniške in založ. storitve s
področ. športnega marketinga in trgovina
na debelo in drob. s šport. potreb.d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kettejeva ulica 15, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SMAKA MOJCA, Krekova

ulica 8, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 1. 1990.

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

Sr-17356
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03492 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/01477/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5342228
Firma: SUBKOMA export-import, trgo-

vsko, proizvodno in posredniško podjet-
je d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Goriška 22, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČ ANTUN, Goriška

22, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 19. 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-17357
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03493 z dne 28. 12.
1999 pod št. vložka 1/01482/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KDF podjetje za instalacijske
storitve, servis in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gabernik 25, 2314 ZGORNJA
POLSKAVA

Osnovni kapital: 3.306,00 Sit
Ustanovitelji: DREVENŠEK MILAN, ŠIKO-

LE 28, 2331 PRAGERSKO, vložek:
3.306,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 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-17358
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03494 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/01486/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: VELETEHNA trgovina na debe-
lo in na drobno ter poslovne storitve v
prometu blaga d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gosposvetska cesta 11, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠERUGA FRANC, Prisojna

19/a, 2000 MARIBOR, vložek: 666,66 Sit,
ne odgovarja, vstop: 6. 2. 1990; VARLEC
DUŠAN, Trg Dušana Kvedra 9, 2000 MARI-
BOR, vložek: 666,67 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 6. 2. 1990; KRAJNC BOGDAN, Trg Du-
šana Kvedra 9, 2000 MARIBOR, vložek:
666,67 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 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)
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izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-17359
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03495 z dne 28. 12.
1999 pod št. vložka 1/01489/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: WGV INŽENIRING podjetje za
procesni in računalniški inženiring ter tr-
govino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prešernova 11, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 6.300,00 Sit
Ustanovitelji: WEBER CHARLOTTE, Zgo-

rnje Hoče 3/f, 2311 HOČE, vložek:
2.100,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 12.
1989; GORUP TJAŠA, Prešernova 11, 2000
MARIBOR, vložek: 2.100,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 28. 12. 1989; VOLARIČ JO-
ŽEF, Kamniška 2, 2000 MARIBOR, vložek:
2.100,00 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-17360
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03496 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/01490/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ELA podjetje za gospodarsko
svetovanje in posredništvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Limbuška 11, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEPEJ ELVIRA, Limbuška

11, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 4. 12. 1989.

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

Sr-17361
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03497 z dne 27. 12.

1999 pod št. vložka 1/01505/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: RIVA lesno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kumen 71, 2344 LOVRENC NA

POHORJU
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VAJNBERGER PETER, Ro-

bičeva 6, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 2. 1990; RIH-
TAR NATAŠA, Kumen 71, 2344 LOVRENC
NA POHORJU, vložek: 1.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 7. 2. 1990.

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

Sr-17362
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03498 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/01509/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KONTAKT CLUB podjetje za vz-
postavljanje stikov d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Nazorjeva 1, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRAJKOVIČ TANJA, Nazor-

jeva 1, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 12. 1989; BU-
HIN ANA, Nazorjeva 1, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 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-17363
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03499 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/01510/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: GRAFOSCREEN MARKETING
družba za trgovino in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica Borisa Vinterja 1, 2310
SLOVENSKA BISTRICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠERBELJ STANKO, Borisa

Kidriča 4, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vlo-

žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 1. 1990; ŠERBELJ IVANKA, Borisa Kid-
riča 4, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 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-17364
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03500 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/01517/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: BELECO proizvodno, storitve-
no in trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Klopce 7/a, 2310 SLOVENSKA
BISTRICA

Osnovni kapital: 2.300,00 Sit
Ustanovitelji: BRUMEC BORUT, Klopce

n.h., 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vložek:
2.300,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 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-17365
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03501 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/01522/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ELOFIN podjetje za ekonom-
ske, organizacijske in tehnološke storit-
ve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Maistrova 32, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LONČARIČ MARIJA, Maist-

rova 32, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-17366
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03502 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/01524/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: MICA podjetje za projektiranje
in inženiring d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vinarska 13, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PODLESNIK FRANČIŠKA,

Vinarska 13, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 12.
1989.

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

Sr-17367
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03503 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/01539/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: SABINA proizvodno in trgovsko
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Samova 78 - Rogoza, 2204 MI-
KLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: IVANČIČ SABINA, Samova

78, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 12. 1989; ŽIŽEK MIRAN, Pohorska 11,
2314 ZGORNJA POLSKAVA, 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-17368
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03504 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/01540/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: LASA eksport-import d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Bresterniška 171, 2351 KAM-

NICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SAKSIDA LJUBICA, Breste-

rniška 171, 2351 KAMNICA, 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-17369
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03505 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/01548/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: PATOS proizvodno, trgovsko in
servisno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lackova ulica 25, 2230 LE-
NART V SLOVENSKIH GORICAH

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAJZERSPERGER DANIEL,

Lackova 25, 2230 LENART, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 1.
1990; HAMERŠAK DARJA, Partizanska 5,
2230 LENART, vložek: 1.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 11. 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-17370
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03506 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/01549/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TERI tehnično ekonomsko ra-
čunalniški inženiring d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zgornje Partinje 72/b, 2230
LENART V SLOVENSKIH GORICAH

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MADŽARAC LJUBOMIR,

Panonska ulica 19, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 1.
1990; MADŽARAC DARKO, Gašperičeva uli-
ca 11, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM PO-
LJU, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 25. 10. 1990; MADŽARAC KSENIJA,
Panonska ulica 19, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 500,00 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-17371
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03507 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/01550/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Matična številka: 5778042
Firma: AGENTA podjetje za agencijske

in posredniške storitve ter fotokopiranje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vurberk 28, 2241 SPODNJI
DUPLEK

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOKOŠAREVIČ MARJAN,

Vurberk 28, 2241 SPODNJI DUPLEK, vlo-
žek: 2.000,00 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-17372
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03508 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/01551/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ZALOŽBA KRIŽMAN založništ-
vo, trgovina in posredništvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dupleška cesta 232/a, 2000
MARIBOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRIŽMAN SAMO, Dupleška

cesta 232/a, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 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-17373
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03509 z dne 27. 12.
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1999 pod št. vložka 1/01565/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TEAM podjetje za trgovino, turi-
zem in marketing d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lovska 8, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČ LJUBOMIR, Lovska

8, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 10. 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-17374
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03510 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/01562/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: TAV storitveno in trgovsko pod-
jetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Na hribu 5, 2319 POLJČANE
Osnovni kapital: 3.700,00 Sit
Ustanovitelji: DROZG ANTON, Na hribu

5, 2319 POLJČANE, vložek: 3.700,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 25. 1. 1990.

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

Sr-17375
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03511 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/01567/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: OLJARNA MARTINEZ podjetje
za proizvodnjo rastlinskih olj d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dolnja Počehova 2, 2211 PES-
NICA PRI MARIBORU

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARTINEZ MIRKO, Dragu-

čova 19, 2211 PESNICA PRI MARIBORU,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
3. 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-17376
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03512 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/01575/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: VITALIS trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gregorčičeva 27, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 2.027,30 Sit
Ustanovitelji: ČERNE PEPCA, Gregorči-

čeva 27, 2000 MARIBOR, vložek: 2.027,30
Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 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-17377
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03513 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/01581/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: NOVA podjetje za storitve v bla-
govnem prometu, ekonomske raziskave
in svetovanje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Slomškov trg 13, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 5.209,90 Sit
Ustanovitelji: KRAŠOVIC-ŽIŽMOND MET-

KA, Trg Borisa Kidriča 7, 2000 MARIBOR,
vložek: 2.604,95 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 12. 1989; ŽIŽMOND EGON, Trg Borisa
Kidriča 7, 2000 MARIBOR, vložek: 2.604,95
Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 12. 1989.

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

Sr-17378
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03514 z dne 27. 12.

1999 pod št. vložka 1/01591/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: CFC JAGER mednarodno trgo-
vsko, proizvodno in storitveno podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dupleška cesta 40, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAGER DRAGO, Dupleška

cesta 40, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 2. 1990; JA-
GER-PEČARIČ TEODORA, Dupleška cesta
40, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 12. 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-17379
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03515 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/01599/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: ELEKTRODATA PVŠ podjetje za
trgovino in opravljanje storitev d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Klinetova 2, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRAH VLADIMIR, Klineto-

va 4, 2000 MARIBOR, vložek: 700,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 5. 3. 1990; PRAH IRE-
NA, KLINETOVA 4, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 100,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 3.
1990; VIDOVIČ MILAN, GLAVNI TRG 1,
2000 MARIBOR, vložek: 600,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 5. 3. 1990; ŠILEC FRA-
NC, Ul. Vita Kraigherja 8, 2000 MARIBOR,
vložek: 600,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
5. 3. 1990.

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

Sr-17380
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03519 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/01602/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:
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Firma: ISA inženiring in sanacije d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kolodvorska 35, 2310 SLO-

VENSKA BISTRICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MERNIK ANTON, Kajuhova

29, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 1.
1990; GUBENŠEK SAMUEL, Tomšičeva 3,
2310 SLOVENSKA BISTRICA, vložek:
1.000,00 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-17381
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03520 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/01605/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: KORI proizvodno, storitveno in
trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ptujska cesta 101, 2000 MA-
RIBOR

Osnovni kapital: 2.952,00 Sit
Ustanovitelji: KORES SLAVKO, Pregarče-

vih 14, 2000 MARIBOR, vložek: 2.952,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 12. 1989.

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

Sr-17382
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 1999/03521 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/01609/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z nasled-
njimi podatki:

Firma: FINOTECH proizvodno, storit-
veno in trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ob železnici 4, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 3.022,00 Sit
Ustanovitelji: MLINARIČ BRANIMIR, Tep-

ljevo naselje 9, 2000 MARIBOR, vložek:
3.022,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-
podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
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Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
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storitev brez omejitev

Preklic

Št. 2622-1/00-19-0806 Ob-24394
Preklicujemo razpis za “Izbor svetoval-

nega podjetja za izvajanje svetovalne dejav-
nosti z določitvijo modela privatizacije Tele-
koma Slovenije in izvedbo transakcije, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, Uradne
objave št. 13-14 z dne 18. 2. 2000, števil-
ka objave 2662-1/00, Ob-21651.
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