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Sodni register
Izbrisi
po 32. členu ZFPPod

LJUBLJANA
Sr-14277
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/00312 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/20893/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: A.S.T.A. trgovsko in storitveno
podjetje na debelo in drobno d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Bokalova ulica 21, 1211
LJUBLJANA-ŠENTVID
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: HOČEVAR ANASTAZIJA,
Bokalova 21, 1000 LJUBLJANA ŠENTVID,
vložek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 12. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14279
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/00313 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/21126/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ECRA podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve, d.o.o., Šmarje Sap
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Mali vrh 62, 1293 ŠMARJE
SAP
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Osnovni kapital: 102.400,00 Sit
Ustanovitelji: ŠARČEVIČ BERNARDA,
Mali vrh 62, 1293 ŠMARJE SAP, vložek:
102.400,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
8. 1. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14281
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/00314 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/20572/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: REMBRANDT agencija za likovno umetnost, d.o.o. Ljubljana, Celovška 23
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Celovška 23, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOMPAS DESIGN D. D.,
Pražakova 4, Ljubljana, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 80.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 10. 1992; HORVAT BORIS, Knezova 37, 1000 LJUBLJANA, vložek:
20.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
18. 10. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14720
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/00501 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/17331/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Leto X

Firma: AHILEJA zdravilna zelišča, trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Agrokombinatska 6 b, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HAC MIRKO, Agrokombinatska 6 b, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
31. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-15973
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/00945 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/14965/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KOMPAS MAGISTRAT IN PIBERNIK Podjetje za gostinstvo d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Mestni trg 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOMPAS MAGISTRAT P.
O., Mestni trg 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.080,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
12. 12. 1991; PIBERNIK MILAN, Ljubljanska 40, 4260 BLED, vložek: 3.920,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 12. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16829
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/01375 z dne 29. 2.
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2000 pod št. vložka 1/04920/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: THOMAS TRADE Podjetje za
marketing, inženiring, trženje in tehnologijo, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Peričeva 7, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VISENJAK TOMAŽ, Peričeva 7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16903
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02373 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/03905/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5300665
Firma: LESNINA RAČUNALNIŠKI INŽENIRING d.o.o. Ljubljana, Parmova 53
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Parmova 53, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.817.886,00 Sit
Ustanovitelji: LESNINA VELETRGOVINA,
P.O., Parmova 53, 1000 LJUBLJANA, vložek: 461.747,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 12. 1989; LESNINA MODERNI INTERIERI, P.O, Parmova 53, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 669.008,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 12. 1989; LESNINA GRAMEX,
P.O., Verovškova 72, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 461.742,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 12. 1989; LESNINA LGM, P.O., Titova 36, 1000 LJUBLJANA, vložek:
251.862,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 12. 1989; LESNINA MAVRICA, P.O.,
Resljeva 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
7.870,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
6. 12. 1989; LESNINA INŽENIRING P.O.
LJUBLJANA, Parmova 53, 1000 LJUBLJANA, vložek: 283.344,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 6. 12. 1989; LESNINA IGT P.O.
LJUBLJANA, Miklošičeva 13, 1000 LJUBLJANA, vložek: 60.341,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 12. 1989; LESNINA INTERLES P.O. LJUBLJANA, Titova 51, 1000
LJUBLJANA, vložek: 435.511,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 6. 12. 1989; LESNINA
SOPOTA P.O. RADEČE, Pot na Jez 12,
1433 RADEČE, vložek: 28.859,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 6. 12. 1989; LESNINA SINOLES P.O., Stantetova 9, 1295 IVANČNA GORICA, vložek: 23.612,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 12. 1989; LESNINA MIZARSTVO GROSUPLJE, Cesta na Krko 38,
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1290 GROSUPLJE, vložek: 20.988,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 6. 12. 1989; LESNINA EMMI P.O., Kolodvorska 37/a, 2380
SLOVENSKA BISTRICA, vložek: 36.729,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 12. 1989; LESNINA INTERNA BANKA D.O.O., Parmova
53, 1000 LJUBLJANA, vložek: 76.273,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16904
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02412 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/12908/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: URAS Razvojna skupina Kamnik, d.d. za razvoj, inženi- ring, intelektualne usluge, svetovanje, proizvod- njo,
trgovino neživilskih proizvodov..., d.d.
Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Pibernikova 13, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 55.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUKEC-MEZEG JANEZ,
Zikova 5, 1240 KAMNIK, vložek:
36.300,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
23. 5. 1991; KEPEC JOLANDA, Pibernikova 13, 1240 KAMNIK, vložek: 18.700,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 12. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16905
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02413 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/12922/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DIMNIKARSTVO VRHNIKA Podjetje za izvajanje dimnikarske dejavnosti Ljubljana, Linhartova 62/a
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Linhartova 62/a, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DIMNIKARSKO PODJETJE P.O., Linhartova 62/a, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.400,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 26. 6. 1991; RAŠČAN ALOJZ, Brile-

jeva 12, 1000 LJUBLJANA, vložek: 720,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 6. 1991; JOVIĆ TEŠO, Tomačevo 55, 1000 LJUBLJANA, vložek: 720,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 6. 1991; GAJIČ DRAŠKO, Jožeta
Jame 8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 720,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 6. 1991; IKANOVIĆ REMZO, Jožeta Jame 8, 1000
LJUBLJANA, vložek: 720,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 6. 1991; BALAJC GEZA,
Partizanski klanec 3, 1360 VRHNIKA, vložek: 720,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 6. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-16906
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02414 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/13154/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: INTERCONTROL družba za revzijo in poslovno svetovanje d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Wolfova 1, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: INTERCONTROL WIRTSCHAFTSTREUHAND GMBH, Berggase 16,
DUNAJ A-1090, ne odgovarja, vstop:
11. 7. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Osnovni kapital družbe je: 100.000 ATS. Poslovni delež ustanovitelja je: - INTERCONTROL, Wirtschaftstreuhand Gmbh, A-1090 Dunaj, Berggase 16, 100.000 ATS. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar
gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-16907
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02415 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/13221/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: EMONA KMETIJSTVO d.o.o.,
Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šmartinska 130, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 20.000,00 Sit
Ustanovitelji: EMONA - VPS D.O.O.,
Šmartinska 130, 1000 LJUBLJANA, vložek:
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20.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
3. 10. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16908
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02416 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/13436/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SLOVENIJA FILM Filmsko distribucijsko podjetje, d.o.o., Ljubljana Miklošičeva 38
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Miklošičeva 38, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 48.000,00 Sit
Ustanovitelji: LJUBLJANSKI KINEMATOGRAFI, Nazorjeva 2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 9. 1991; KINEMATOGRAFI MARIBOR,
Grajska 5, 2109 MARIBOR, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
20. 9. 1991; GLOBUS FILM KOPER, Trubarjeva 1, 6102 KOPER, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 9. 1991;
KINO PODJETJE KRANJ, Stritarjeva 1,
4000 KRANJ, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 9. 1991; KINO PODJETJE CELJE, Titov trg 3, 3000 CELJE, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 9. 1991; KINO VELENJE, Koroška 44,
3320 VELENJE, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 9. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16909
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02417 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/13489/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SLOMOS proizvodnja in promet z izdelki za avtomobilsko industrijo
d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 22
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dunajska cesta 22, 1000
LJUBLJANA

Št.

Ustanovitelji: SLOVENIJALES, D. O. O.,
Titova 52, 1000 LJUBLJANA, ne odgovarja, vstop: 20. 7. 1991; PROIZVODSTVENNOE OBEDINENIE MOSKVIČ, Volgogradski prospekt 42, MOSKVA, ZSSR, ne
odgovarja, vstop: 20. 7. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Osnovni kapital družbe je: 100.000 DEM. Poslovni deleži ustanoviteljev so: - Mednarodno podjetje SLOVENIJALES d.o.o. Ljubljana, Titova
52, 51.000 DEM - Proizvodstvennoe obedinenie MOSKVIČ, 109316 Moskva, Volgogradski prospekt 42, ZSSR, 49.000
DEM. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30
dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Sr-16910
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02418 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/13512/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ZMAJČKOVE SLAŠČIČARNE trgovina in gostinstvo, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Koprska 100, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 25.839.057,00 Sit
Ustanovitelji: MERCATOR-KONDITOR,
ZMAJČKOV BUTIK IZVRSTNIH slaščic,
d.o.o., Koprska 100, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 2.583,90 Sit, ne odgovarja, vstop:
27. 9. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-16911
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02419 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/19230/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: J-KOMPOZITE d.o.o. Ljubljana,
Podjetje za izdelovanje plovil in ostalih
izdelkov za navtične potrebe, Ljubljana,
Cankarjevo nabrežje 15
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cankarjevo nabrežje 15,
1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: J.BOATS EUROPE PO
BOX 22, Livington Hampshire SO 41 GWY,
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ZASTOP. STUART JOHSTONE, vložek:
2.400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
10. 9. 1991; MEZEK PETER, Widenweg 5,
PO RTSCHACH, vložek: 2.400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 10. 9. 1991; K.S.M,
D.O.O., Notranjska c. 37, 1360 VRHNIKA,
vložek: 2.400,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 9. 1991; OBREZA MARKO, Trubarjeva
45, 1000 LJUBLJANA, vložek: 400,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 10. 9. 1991; ZUPAN
MIHA, Begunje 46, 4240 RADOVLJICA,
vložek: 200,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 9. 1991; MAHOVČ FRANCI, Begunje
33 a, 4240 RADOVLJICA, vložek: 200,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 9. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16912
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02420 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/19527/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ANGRO d.o.o, Trgovina na debelo in drobno ter storitve
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šuštarjeva 41, 1420 TRBOVLJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: M & P D.O.O., Trg revolucije 12, 1420 TRBOVLJE, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 6. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16913
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02421 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/22098/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: RIKO SERVIS D.O.O. Ribnica,
Lepovče 23
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Lepovče 23, 1310 RIBNICA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: RIKO TURIST D.O.O., Lepovče 23, 1310 RIBNICA, vložek:
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100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 2. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16914
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02422 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/24138/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SETAC Združene turistične
agencije Slovenije Ljubljana d.o.o., v
prevodu: Slovenian Enterprice of Travel
Agencies Ltd
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vošnjakova 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 130.457,00 Sit
Ustanovitelji: LIST D.O.O., Grbinska 24,
1270 LITIJA, vložek: 4.348,47 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 12. 1992; MAESTRAL,
., 6320 PORTOROŽ, vložek: 4.348,57 Sit,
ne odgovarja, vstop: 15. 12. 1992; A & B
AGENCIJA D.O.O., ., 1000 LJUBLJANA,
vložek: 4.348,57 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 12. 1992; ALPE JADRAN SHAKER
D.O.O., ., 5220 TOLMIN, vložek: 4.348,57
Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 12. 1992; M
& M TURIST D.O.O., Ajdovščina 1, 1000
LJUBLJANA, vložek: 4.348,57 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 12. 1992; ZORA
D.O.O., Spodja Idrija 102, 5281 SPODNJA IDRIJA, vložek: 4.348,57 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 12. 1992; IDEAL TURIST D.O.O., ., 6310 IZOLA, vložek:
4.348,57 Sit, ne
odgovarja, vstop:
17. 12. 1992; PIKO D.O.O., Veščica 52,
9000
MURSKA
SOBOTA,
vložek:
4.348,57 Sit, ne
odgovarja, vstop:
21. 12. 1992; MEDITERAN INTERNATIONAL D.O.O., Kosovelova 2, 6320 PORTOROŽ, vložek: 4.348,57 Sit, ne odgovarja,
vstop: 18. 12. 1992; VALVAZOR D.O.O.,
Streliška 3, 1240 KAMNIK, vložek:
4.348,57 Sit, ne
odgovarja, vstop:
21. 12. 1992; RELAX D.O.O., Ob polju 7,
2366 MUTA, vložek: 4.348,57 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 12. 1992; PALMA
D.O.O., Klanjškova 14, 3000 CELJE, vložek: 4.348,57 Sit, ne odgovarja, vstop:
5. 1. 1993; MANA D.O.O., Partizanska 7,
8000 NOVO MESTO, vložek: 4.348,57 Sit,
ne odgovarja, vstop: 4. 2. 1993; TENTOURS D.O.O., ., 1230 DOMŽALE, vložek:
4.348,57 Sit, ne
odgovarja, vstop:
5. 2. 1993; VAN GOGH D.O.O., Lovska
20, 2000 MARIBOR, vložek: 4.348,57 Sit,
ne odgovarja, vstop: 5. 2. 1993; MARK &
TOURS D.O.O., Kerenčičeva 2, 9250 GORNJA RADGONA, vložek: 4.348,57 Sit, ne
odgovarja, vstop: 12. 2. 1993; TAP
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D.O.O., Tržaška 63, 6230 POSTOJNA, vložek: 4.348,57 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 2. 1993; ARS LONGA D.O.O., Padlih
borcev 23, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI,
vložek: 4.348,57 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 2. 1993; VIGRED D.O.O., C. 20. julija
2/c, 1410 ZAGORJE OB SAVI, vložek:
4.348,57 Sit, ne
odgovarja, vstop:
15. 2. 1993; KORATUR D.O.O., Prevalje,
2390 RAVNE NA KOROŠKEM, vložek:
4.348,57 Sit, ne
odgovarja, vstop:
22. 12. 1992; ITALIAN SERVICE D.O.O.,
Kidričeva 7, 5000 NOVA GORICA, vložek:
4.348,57 Sit, ne
odgovarja, vstop:
4. 1. 1993; AGENCIJA ZA MANAGEMENT,
Vošnjakova 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.348,57 Sit, ne
odgovarja, vstop:
14. 1. 1993; SALAMANDER D.O.O., Prešernova 1, 2000 MARIBOR, vložek:
4.348,57 Sit, ne
odgovarja, vstop:
15. 1. 1993; TO - TO D.O.O., Beethovnova 14, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.348,57
Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 2. 1993; PIONIR TOURS D.D., Kettejev drevored 37,
8000 NOVO MESTO, vložek: 4.348,57 Sit,
ne odgovarja, vstop: 25. 2. 1993; MONDIAL D.O.O., Kidričeva 19, 4220 ŠKOFJA
LOKA, vložek: 4.348,57 Sit, ne odgovarja,
vstop: 5. 3. 1993; SOLAR TOURS D.O.O.,
Partizanska 14, 9220 LENDAVA, vložek:
4.348,57 Sit, ne
odgovarja, vstop:
8. 3. 1993; ATLANTIS D.O.O., Kidričeva,
3250 ROGAŠKA SLATINA, vložek:
4.348,57 Sit, ne
odgovarja, vstop:
11. 3. 1993; HAPPY HOLIDAYS, Čopova
2, 3310 ŽALEC, vložek: 4.348,57 Sit, ne
odgovarja, vstop: 24. 3. 1993; ROSETOUR D.O.O., Prečna pot 4 d, 6320 PORTOROŽ, vložek: 4.348,57 Sit, ne odgovarja,
vstop: 18. 12. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16915
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02423 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/19429/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: CONTINUM podjetje za notranjo in zunanjo trgovino, d.o.o.
Pravno org. oblika:
Sedež: Turnerjeva 21, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ILIĆ GORAN, Jegerov prolaz 1, OSIJEK, vložek: 4.000,00 Sit, ostalo, vstop: 2. 4. 1992; JOSIP BUDIMIR, Andrije Hebranga 54, ĐAKOVO, vložek:
4.000,00 Sit, ostalo, vstop: 2. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstav-

ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16916
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02424 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/01833/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: POSLOVNA SKUPNOST ZA ŽIČNICE SLOVENIJE, R.O.
Pravno org. oblika: posl.sk.
Sedež: Parmova 33, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: ALPETOUR, ŠKOFJA
LOKA DO RTC KRVAVEC, Koroška cesta
25 a, 4000 KRANJ, ostalo, vstop:
10. 10. 1983; ALPETOUR, ŠKOFJA LOKA
TOZD ŽIČNICE VOGEL-BOHINJ, Ukanc,
4263 BOHINJSKO JEZERO, ostalo, vstop:
10. 10. 1983; PLANUM TOZ SMUČARSKI
CENTER KOBLA, BOHINJSKA BISTRICA,
Gorenjska cesta 26, 4240 RADOVLJICA,
ostalo, vstop: 10. 10. 1983; DO ŠPORT IN
REKREACIJA, Podlubnik 1 c, 4220 ŠKOFJA LOKA, ostalo, vstop: 10. 10. 1983; DO
TGP PAKA VELENJE, TOZD RTC GOLTE,
Šaleška cesta 3, 3320 VELENJE, ostalo,
vstop: 10. 10. 1983; HT DO GORENJKA
JESENICE, TOZD ŽIČNICE KRANJSKA
GORA, Borovška cesta 107, 4280 KRANJSKA GORA, ostalo, vstop: 10. 10. 1983;
SOČA, GOSTINSTVO IN TURIZEM, ATC
KANIN, Bovec 167, 5230 BOVEC, ostalo,
vstop: 10. 10. 1983.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16917
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02425 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/19366/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KLOETZL družba za instalacijski inženiring, d.o.o.
Pravno org. oblika:
Sedež: Pleše 9, 1291 ŠKOFLJICA
Ustanovitelji: DRUŽBA KLOETZL KG,
Emil-Hoelzel Weg 55, CELOVEC, ostalo,
vstop: 14. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
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izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Osnovni kapital družbe je: 13.680 ATS. Poslovni delež
ustanovitelja je: - KLOETZL KG, Celovec
Emil - Hoelzel Weg 55, Avstrija, 13.680
ATS. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30
dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Sr-16918
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02426 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/15418/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SLOVIMEX Trgovsko podjetje
d.d.
Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Dvoržakova 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 55.000,00 Sit
Ustanovitelji: NUROCK LYONEL, 5 Avenue Bertrand, GENEVE, vložek: 38.500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 1. 1992; STIMOLI SALVATORE, Adrano, GINEVRA, vložek: 16.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16919
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02427 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/14713/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SLOVENSKA TRGOVSKA DRUŽBA LJUBLJANA D.D.
Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Komenskega 7, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.056.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠLANDER JOŽE, Jana
Husa 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
264.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 12. 1991; PREGL ŽIVKO KAZIMIR, Rimska 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
264.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 12. 1991; POGLAJEN TOMAŽ, Fabijanijeva 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
264.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 12. 1991; BOHINC RADO, Hacetova
9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 264.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
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navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16920
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02439 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/20785/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BUTAN TRADE družba za zastopanje, inženiring in trgovino d.d. Grosuplje
Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Taborska 13, 1290 GROSUPLJE
Osnovni kapital: 1.073.000,00 Sit
Ustanovitelji: AMBROŽIČ FRANC, Trg
29. novembra 3, 6310 IZOLA, vložek:
10.600,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; BAŠKOVEC DAVID, Snebrska
c. 29, 1000 LJUBLJANA, vložek: 5.700,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; BAVCON NADA, Sterliška 5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 7.900,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 28. 9. 1992; BERČAN FRANČIŠEK,
Selo pri Pancah 6, 1261 LJUBLJANA-DOBRUNJE, vložek: 7.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; BERNETIČ ANICA, Vanganelska 69/b, 6000 KOPER, vložek: 7.100,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; BERNIK MILKA, Brilejeva 16,
1000 LJUBLJANA, vložek: 8.100,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; BESENIČAR VIKTOR, Notranje Gorice 223, 1357
NOTRANJE GORICE, vložek: 7.300,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; BIZILJ
JURIJ, Brilejeva 6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.100,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; BOŠKIN MIRJANA, Hudourniška pot 3, 6310 IZOLA, vložek: 7.400,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; BOŽIČ MARINO, Ferda Bidovca 3, 6310 IZOLA, vložek: 6.500,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 28. 9. 1992; BOŽIČEVIČ JOŽE, Veljka Vlahoviča 9, 1230 DOMŽALE, vložek:
8.400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; BRKINJAČ MARIJA, Mucherjeva 6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 9.700,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; BUČAR IVAN, Lanišče 30, 1291 ŠKOFLJICA,
vložek: 8.100,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; BUH FRANC, Ul. 16. Maja
14, 1291 ŠKOFLJICA, vložek: 8.100,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; CAR
ŠTEFAN, Klanska 15, 1215 MEDVODE,
vložek: 8.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; CIGLIČ BOJAN, Klunova 12,
1000 LJUBLJANA, vložek: 4.600,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; CVEK
MIRAN, Ob žici 1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 6.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; CVETAN BOJAN, Trojarjeva
1, 4000 KRANJ, vložek: 5.100,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; ČEBULJ
GABRIJELA, Dolenčeva 15, 4000 KRANJ,
vložek: 6.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; ČEMAŽAR NEVENKA, Avšičeva 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
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6.900,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; ČEPON NIKO, Pod jezom 24,
1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; ČERNE
MARTIN, Jamnikarjeva 6/a, 1000 LJUBLJANA, vložek: 16.400,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 28. 9. 1992; ČERNEJŠEK MAKS,
Marinkov trg 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.900,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; ČERNEJŠEK STANE, Topniška 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
6.500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; ČERNEJŠEK ŠTEFAN, Marinkov trg 7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
7.900,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; DEMŠAR ANTON, Na rojah
7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 13.300,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; DORER MILAN, Povšetova 63, 1000 LJUBLJANA, vložek: 7.900,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; DRENIK BOŽENA ANDREJA, Gorenja vas 74, 4224 GORENJA VAS, vložek: 9.400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; DRINOVEC
RADOVAN, Černetova 6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 6.300,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 28. 9. 1992; FIŠTER MARJAN, Ljubljanska 15, 1290 GROSUPLJE, vložek:
7.500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; FRANCETIČ NADJA, Ul. 28.
maja 55, 1000 LJUBLJANA, vložek:
13.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; GODEC SREČKO, Proletarskih brigad 21, 6310 IZOLA, vložek:
8.700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; GOLOBIČ TOMAŽ, Emila
Adamiča 21, 1356 DOBROVA, vložek:
4.500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; GORNIK VLADIMIR, Rožna
dolina c. XI/26, 1000 LJUBLJANA, vložek:
18.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; GREGORČIČ BOŽIDAR, Kebetova 22, 1215 MEDVODE, vložek:
6.300,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; GRILJ CIRIL, Senožeti 59,
1262 DOL PRI LJUBLJANI, vložek:
6.700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; HACE LADISLAV, Dobajeva
10, 1240 DUPLICA, vložek: 11.100,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; HAUPTMAN JANEZ, Kresnice 6, 1281 KRESNICE, vložek: 11.400,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 28. 9. 1992; HAŽIČ IVAN, Kamnogoriška 70, 1000 LJUBLJANA, vložek:
5.300,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; HERCIGONJA MILAN, Leninov trg 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; HROVAT ALEKSANDER, Voglena 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
6.500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; HRVATIN ZORKO, Dvori nad
Izolo 77, 6310 IZOLA, vložek: 6.500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; ILAŠ
DRAGO, Milana Majcna 32, 1000 LJUBLJANA, vložek: 5.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; JAMNIK ANTON,
Pipanova pot 11, 1000 LJUBLJANA, vložek: 5.400,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; JAMNIK JANEZ, C. v Šmarje
20, 1291 ŠKOFLJICA, vložek: 7.900,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; JANKOVEC FRANČIŠEK, Smolnik 19, 1355
POLHOV GRADEC, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; JANKO-
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VIČ ANTON, Matena 51, 1292 IG, vložek:
7.600,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; JARC JOŽE, Voklo 81, 4208
ŠENČUR, vložek: 6.300,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; JENKO DUŠAN,
Trg okt. rev. 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
5.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; JERIČ JANEZ, Petrovičeva
19, 1000 LJUBLJANA, vložek: 5.400,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; JEŠELNIK JOŽE, Novo Polje c. I/29, 1000
LJUBLJANA, vložek: 8.100,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; JEVŠJAK
JOŽE, Gabrje 29, 1290 GROSUPLJE, vložek: 3.900,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; JUHART MILAN, Kašeljska
c. 81, 1000 LJUBLJANA, vložek: 5.500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; KAMNIKAR BRANKO, Trg kom. Staneta 6,
1000 LJUBLJANA, vložek: 9.700,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; KARUN
MARIJAN, Visoko 44, 4212 VISOKO, vložek: 6.800,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; KLAJDER DUŠAN, Cankarjeva 23, 1240 KAMNIK, vložek: 9.600,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; KLANČAR MARTINA, Zasavska c. 67, 1231
ČRNUČE, vložek: 3.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; KLEPAC BOGDANA, Ptujska 30, 1000 LJUBLJANA, vložek: 6.800,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; KLOBAS EDVARD, Strunjan
47, 6323 STRUNJAN, vložek: 7.300,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; KNE
ANDREJA MARIJA, Grosova 1, 4000 KRANJ, vložek: 7.400,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 28. 9. 1992; KNEŽEVIČ MIRAŠ, Tržaška 55a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
6.600,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; KOLOVIČ JOŽE, Lanišče 26,
1291 ŠKOFLJICA, vložek: 6.600,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; KOŠIR
VERA, Rakitna 114, 1352 PRESERJE, vložek: 7.700,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; KRAČUN ALBIN, Veliki Štradon 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.900,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; KRBAVAC GRETA, Drevored
1. maja 3, 6310 IZOLA, vložek: 3.200,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; KRIZMANIČ SONJA, Resljeva 33, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.300,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; KRŽIČ LEON,
Breg 42, 1353 BOROVNICA, vložek:
12.900,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; KUHAR BREDA, Rateče 71,
4224 GORENJA VAS, vložek: 7.800,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; KUHAR
MIRAN, Pečinska 19, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 6.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; LAMPRET BRANKO, C. Cankarjeve brig. 11, 1290 GROSUPLJE, vložek: 14.700,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; LAZNIK RAJKO, Vrzdenec 79,
1354 HORJUL, vložek: 7.300,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; LENKO JANKO, 1. Avgusta 9, 4000 KRANJ, vložek:
6.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; LUGAROV STJEPAN, Grašnijeva 23, 6310 IZOLA, vložek: 7.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; LUKIČ
DOBRIVOJE, Gregorčičeva 8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 5.400,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; MARN ELEONORA, Britof 361, 4000 KRANJ, vložek:
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6.700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; MAROLT ALOJZIJ, Ljubgojna
35, 1354 HORJUL, vložek: 6.400,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; MAROLT IVANKA, Ljubgojna 35, 1354 HORJUL,
vložek: 7.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; MATAK IVAN, Grablovičeva
30, 1000 LJUBLJANA, vložek: 6.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; MATKO MAJDA, Cesta na Krko 3, 1290 GROSUPLJE, vložek: 6.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; MEGLIČ VLASTO, Jamnikarjeva 67, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 9.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; MEMON EDVARD, Krožna
cesta 4, 6000 KOPER, vložek: 12.700,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; MENHART ZLATKO, Agrarne Reforme 2, 6000
KOPER, vložek: 6.400,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; METELKO IVAN,
Hudovernikova 4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 7.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; MLAKAR DANIEL BOŽIDAR,
Spod. Slivnica 121, 1290 GROSUPLJE,
vložek: 7.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; HOČIBOB STANKO, Galusova 2, 6330 PIRAN, vložek: 5.700,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; MOČNIK CVETKA, Pionirska 12, 1360 VRHNIKA, vložek: 8.200,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 28. 9. 1992; MULLER TOMISLAV,
Rožna dolina c. XII/4, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 18.800,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; NADIŠIČ MARINO, NOB
23, 6320 LUCIJA, vložek: 6.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; NEMAC DUŠAN, Gasilska 2, 6000 KOPER, vložek:
6.500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; NJEGOVEC BRANKO, Glavarjeva 49, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; OBLAK KAREL, Marčenkova
15, 1000 LJUBLJANA, vložek: 6.800,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; OBREZ MARJAN, Beethovnova 2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 10.300,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; OSTERMAN SOFIJA, Groharjeva 18, 1240 KAMNIK, vložek: 7.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; PAVLIČ BRANKO, Pleše 7,
1291 ŠKOFLJICA, vložek: 5.200,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; PERC
BRANKO, Prištisnka 4, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 6.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; PERME FRANC, Miklavčeva
42, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.600,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; PETAK JOSIP, Clevelandska 23, 1000 LJUBLJANA, vložek: 7.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; PEZDIR ANA, Pot
za stan. 28, 1351 DRAGOMER, vložek:
900,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; POČERVINA EMIL, Tržaška
41, 1000 LJUBLJANA, vložek: 22.900,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; POKRIVAČ BORIS, Sp. Gameljne 26/b, 1211
LJUBLJANA-ŠMARTNO, vložek: 6.300,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; PONGRAC MARIJA, Beblerjev trg 3, 1000
LJUBLJANA, vložek: 7.400,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; PREBIL MARJAN, Opekarska 42, 1000 LJUBLJANA, vložek: 7.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; PREGARC DUŠAN, Obirska
25, 1000 LJUBLJANA, vložek: 6.900,00

Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; PRESKER MARIJA, Titova 298, 1000 LJUBLJANA, vložek: 5.400,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; PRIMC DEMETRIJ, Lajkovška 30, 1000 LJUBLJANA, vložek: 7.300,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; PRODAN ZORKO, Cesta na
Markovec 44, 6000 KOPER, vložek:
6.500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; PRUSNIK IVANKA, Skaručna
n.h. št. 5, 1217 VODICE, vložek: 8.300,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; RADOVAC SILVAN, Smrekarjeva 22, 6310
IZOLA, vložek: 6.500,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 28. 9. 1992; RIBNIKAR BRANKO,
Mlakarjeva 18, 4000 KRANJ, vložek:
4.300,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; RIS EDVARD, Trg komandanta Staneta, 1000 LJUBLJANA, vložek:
5.700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; ROMŠAK ŠTEFAN, Utik 5,
1217 VODICE, vložek: 8.300,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; RUNKO MILAN, Oktobrske rev. 19/a, 6310 IZOLA,
vložek: 6.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; RUS CIRIL, Hruševo 4, 1356
DOBROVA, vložek: 7.900,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; RŽEN AMALIJA, Primožičeva 38, 1231 ČRNUČE, vložek: 6.700,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; SEVČNIKAR ANTON, Veluščkova 6, 6310 IZOLA, vložek: 7.100,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; SKUBE
ALOJZ, Pekel 12, 1353 BOROVNICA, vložek: 5.900,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; SLUGA LJUBA, Ljubljanska
88, 1230 DOMŽALE, vložek: 6.900,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; STANEK IVAN, Reška 15, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 6.800,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; STOJNIČ BRANKO, Trg Prešernov. brigad, 4000 KRANJ, vložek:
5.500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; STRMLJAN IZTOK, Graška 2,
1270 LITIJA, vložek: 3.900,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; ŠERKEZI FRANC, Vulčeva 42, 1000 LJUBLJANA, vložek: 7.800,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; ŠKRJANC MARIJA, Jezero
75, 1352 PRESERJE, vložek: 6.500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992;
ŠKULJ MIRO, Pod gozdom 5/15, 1290
GROSUPLJE, vložek: 11.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; SLAJPAH
STANISLAV, Velika Loka 69, 8212 VELIKA
LOKA, vložek: 7.300,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 28. 9. 1992; ŠTERK ALEKSANDER,
Jožeta Mirtiča 14, 1000 LJUBLJANA, vložek: 7.300,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; TERŠKAN JOŽE, Trboje 108,
4000 KRANJ, vložek: 10.300,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; TROBEC
ANTON, Britof 174, 4000 KRANJ, vložek:
6.600,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; TURK KAROL, Zabretova 10,
1000 LJUBLJANA, vložek: 7.500,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; VADOV
VLADIMIR, Plešičeva 4, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 5.700,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; VAVTAR DRAGICA, Stari trg
9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 6.600,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; VELKOVRH FRANC, Repnje 25 a, 1217 VODICE,
vložek: 7.700,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; VIŠČEK ADOLF, Račje selo
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12, 8210 TREBNJE, vložek: 6.500,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; VOVK
JOŽE, Gorenje Brezovo 8, 1294 VIŠNJA
GORA, vložek: 7.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; VUČKO ŠTEFKA, Goriška 71, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.800,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; ZADRAVEC FRANJO, Viška
67, 1000 LJUBLJANA, vložek: 5.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; ZALAR JOŽE, Zaprice 7, 4000 KRANJ, vložek: 5.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; ZALETELJ TOMISLAV, Šempeterska 4, 4000 KRANJ, vložek: 5.900,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; ZDEŠAR JANEZ, Hruševo 28, 1356 DOBROVA, vložek: 7.700,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 28. 9. 1992; ZOREC TOMAŽ, Vodnikova 239, 1000 LJUBLJANA, vložek:
5.800,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; ŽIBERT BOJAN, Bratovževa
pl. 24,
1000
LJUBLJANA,
vložek:
6.700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; ŽURAVLEV MILAN, Črtomirova 16, 1000 LJUBLJANA, vložek: 7.700,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; ŽUŽEK IZTOK, Miklavčeva 42, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; WAMBERGER
FERDINAND, Aljaževa 8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.400,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 28. 9. 1992; BUČAR TOMAŽ, Lanišče 30, 1291 ŠKOFLJICA, vložek:
4.100,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; RŽEN ANTON, C. Ceneta Štuparja 96, 1231 ČRNUČE, vložek: 7.100,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; BIZJAK VALERIJA, Zbilje 27, 1215 MEDVODE, vložek: 9.700,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 28. 9. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16921
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02486 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/12560/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KROFTA ADRIA podjetje za
ekologijo voda Ljubljana d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Hajdrihova 28, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: KROFTA MILOŠ, Lenox,
101 Jukon Avenue, MA 01240, ZDA, ne
odgovarja, vstop: 26. 9. 1990; ASPLAN
LJUBLJANA, P.O., Brilejeva 13-15, 1000
LJUBLJANA, ne
odgovarja, vstop:
26. 9. 1990; VODNOGOSPODARSKI INŠTITUT, Hajdrihova 28, 1000 LJUBLJANA,
ne odgovarja, vstop: 26. 9. 1990.

Št.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Osnovni kapital družbe je: 63.700,00 Sit in 5.100
DEM. Poslovni deleži ustanoviteljev so: Krofta Miloš, Jukon Avenue 101 Ma ZDA,
5.100 DEM - Vodnogospodarski inštitut,
Hajdrihova 28, Lj 52.000,00 Sit - Asplan
p.o., Brilejeva 13-15, LJ, 11.700,00 Sit.
Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik
oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od
objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri
tem sodišču.
Sr-16922
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02487 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/14176/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MULTIMIX Podjetje za multimedijo, inženiring, marketing, gostinstvo in turizem d.o.o. Brnčičičeva 31,
61231 Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Brnčičeva 31, 1231 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PUSTOSLEMŠEK BOJAN,
Malgajeva 10, 2392 MEŽICA, vložek:
3.600,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
30. 10. 1991; KRALJ KARLO, Škofova 3,
1000 LJUBLJANA, vložek: 640,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 30. 10. 1991; EKOTEC-MCP D.O.O., Pot k sejmišču 30, 1000
LJUBLJANA, vložek: 160,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 10. 1991; DEMŠAR MARKO, Polanškova 23, 1000 LJUBLJANA, vložek: 3.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
30. 10. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16923
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02494 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/03541/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: 3 S LTD (Slovenian Swiss Services) slovensko švicarski servisi, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Litijska 51, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: SOP TOZD OPREMA, C.
krških žrtev 141, 8270 KRŠKO, ne odgo-
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varja, vstop: 29. 6. 1989; FA.FOTEGRO
AG, 9494 Bretscha 6 Schaan, LICHTENSTEIN, ne odgovarja, vstop: 29. 6. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Osnovni kapital družbe je: 61.932.00 Sit in 25.000
švic. frankov. Poslovni deleži ustanoviteljev
so: - SOP KRŠKO, TOZD OPREMA Krško
61.932.00 Sit - FOTEGRO AG, 9494 Bretscha 6 Schaan, Lichtenstein 25.000
švic.frankov Pravni pouk: Zoper sklep lahko
družbenik oziroma delničar gospodarske
družbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-16924
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02499 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/06853/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: INŽENIRING CENTER LJUBLJANA Podjetje za inženiring na področju nizke in visoke gradnje ter urejanje
zemljišč, p.o. Ljubljana, Beethovnova 4
Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Beethovnova 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 200.000,00 Sit
Ustanovitelji: SKUPNOST ZA CESTE
LJUBLJANA, Beethovnova 4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 200.000,00 Sit, ostalo, vstop: 16. 5. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16925
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02502 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/21796/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: J.E.M. Podjetje za mednarodno industrijsko montažo d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Rimska c. 8, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: JUNGMANN ENGELBERT,
Untere Aguntstrasse 16, A-9990 DEBANT,
AVSTRIJA, ne
odgovarja, vstop:
5. 2. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
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ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Osnovni kapital družbe je: 2.000,00 DEM. Poslovni
delež ustanovitelja je: - Jungmann Engelbert, Untere Aguntstrasse 16, A-9990 Debant
Republika Avstrija, 2.000,00 DEM. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16926
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02504 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/07267/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PANEX TRADE Družbeno trgovinsko in storitveno podjetje p.o.
Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Peske n. h., 1236 TRZIN
Osnovni kapital: 50,00 Sit
Ustanovitelji: PANEX DRUŠTVENO PODUZEČE P.O., K. Nađa 12, ČAKOVEC, vložek: 50,00 Sit, ostalo, vstop: 14. 12. 1989.
Sr-16927
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02506 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/13814/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: UTIMEX d.o.o. Proizvodno trgovsko podjetje Poklukarjeva 35, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Poklukarjeva 35, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 3.200.000,00 Sit
Ustanovitelji: UTENSILIA, TOVARNA TEKSTILNIH POTREBŠČIN p.o., Poklukarjeva 35, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.440.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 10. 1991; GE.FIN.SRL., Piazza Liberta 26, BASSANO DEL GRAPA, ITALIA, vložek: 1.440.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 10. 1991; MI.FIN.S.A.S., Via S.
Giuliano 37, PORDENONE, ITALIA, vložek:
320.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 10. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16928
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02507 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/16953/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
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iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SLOMARTEX svetovanje in storitve na področju prometa blaga in storitev d.o.o. Ljubljana, Dunajska 22
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dunajska 22, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji:
SLOVENIJALES
Medn.podj.za trg., inženi., proiz., zast.in
kon.d.o.o, Dunajska cesta 22, 1000 LJUBLJANA, ne odgovarja, vstop: 16. 1. 1992;
PROMARTEX, MARCHE S.R.L., Corso Mazzini 32, Ancona, ITALIJA, ne odgovarja,
vstop: 16. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Osnovni kapital družbe je: 20.000.000 ITL. Poslovni
deleži ustanoviteljev so: -SLOVENIJALES
Mednarodno podjetje za trgovino, inženiring, proizvodnjo, zastopanje in konsignacije
d.o.o.,
Dunajska
c.22
Ljubljana,
10.200.000 ITL -PROMARTEX, MARCHE
S.R.L., Corso Mazzini 32, Ancona Italija,
9.800.000 ITL. Pravni pouk: Zoper sklep
lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v
roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-16929
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02559 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/16250/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KUHAR Export - import, d.o.o.,
Ljubljana, Zaloška c. 188
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Zaloška cesta 188, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUHAR BLAŽ, Pot v zeleni
gaj 23, 1260 LJUBLJANA POLJE, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
17. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16930
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02703 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/09823/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5436966
Firma: APAL modna trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, Ul.Ivana Roba 3
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ulica Ivana Robe 3, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEZDIR ANTON, Ul. Ivana
Roba 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
20. 11. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16931
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02704 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/09864/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GARANTY TRADE trgovina na
debelo in drobno z mešanim blagom,
Ljubljana, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Sketova 6, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TEPIČ ZORAN, Vodmatska
9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 22. 11. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-16932
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02705 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/10218/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ALTRONIC podjetje za svetovanje, d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Glinškova ploščad 11, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LESKOVAR MARIJA, Glinškova ploščad 11, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
13. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
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gistrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16933
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02706 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/10408/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TAJČ-TRADE podjetje za komercialne storitve in trgovino d.o.o. Ljubljana, Rožna dolina, cesta II/19
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Rožna dolina, cesta II/19,
1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZUPAN TATJANA, Rožna
dolina II/19, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
15. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16934
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02707 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/10629/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VINE Podjetje za gradbene, obrtniške in trgovske storitve d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kajuhova ulica 44, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČERTALIČ SILVO, Kajuhova ulica 44, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
16. 6. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-16935
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02708 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/10712/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5460425
Firma: WAMATON-MARK trgovina, gostinstvo in storitve v gradbeništvu, d.o.o.,
1211 Ljubljana, Ulica Janeza Rožiča 12
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ulica Janeza Rožiča 12, 1211
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: OPREŠNIK MARIJA, Ulica
Janeza Rožiča 12, 1211 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 9. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16936
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02709 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/10754/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: INTERCOOP Proizvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Stegne 15
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Stegne 15, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.530,00 Sit
Ustanovitelji: BUŠČAJ MARIJA, Kompolje 2 a, 1312 VIDEM - DOBREPOLJE, vložek: 20,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 12. 1990; KUŽATKO MARIJA, Podpeč
6a, 1352 PRESERJE, vložek: 20,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1990; KORDIŠ MARIJA, Smeljevo naselje 38, 1386
STARI TRG PRI LOŽU, vložek: 20,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1990; SLAPNIČNAK PETRA, Cankarjeva 20, 1240 KAMNIK, vložek: 20,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 18. 12. 1990; BIŽAL IRENA, Poljanski nasip 60, 1000 LJUBLJANA, vložek:
20,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
18. 12. 1990; STAREC JANEZ, Ig 441,
1292 IG, vložek: 20,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 18. 12. 1990; MAZI MARIJA, Ilovški
štradon 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
20,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
18. 12. 1990; RENKO ANTON, Tržišče 7,
8230 MOKRONOG, vložek: 20,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 18. 12. 1990; HORVAT
LADI, Mokronog 17, 8230 MOKRONOG,
vložek: 20,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 12. 1990; MEDVEŠČEK ALOJZ, Klevevž 1, 8230 MOKRONOG, vložek: 20,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1990;
PRISPILOVIĆ HELENA, Trg okroberske re-
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volucije 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
18. 12. 1990; KOTNIK IGOR, Breg 22,
1000 LJUBLJANA, vložek: 50,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 18. 12. 1990; SAJOVIC
JANEZ, Srebrničeva 28, 1000 LJUBLJANA, vložek: 50,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 12. 1990; SIMIĆ DUŠAN, Trg okrobrske revolucije 20, 1000 LJUBLJANA, vložek: 20,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 12. 1990; HABIĆ GVOZDENKA, Verdnikova 15, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE,
vložek: 20,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 12. 1990; NOVAK MILOJKA, Vrhovci
c. XVIII/ 6 B, 1000 LJUBLJANA, vložek:
20,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
18. 12. 1990; IVANC JOŽEF, Rašiška 3,
1000 LJUBLJANA, vložek: 20,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 18. 12. 1990; KONČAR
ROBERT, Zelena pot, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 20,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 12. 1990; POŽEK JURE, Jožeta Japlja
13, 1000 LJUBLJANA, vložek: 100,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1990; DOLINŠEK ZOFKA, Cesta talcev 12, 1240 KAMNIK, vložek: 20,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 18. 12. 1990; SOLDAT KATI, Ziherlova 6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 50,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1990;
ŠILJAK VERA, Vnanje Gorice 255, 1357
NOTRANJE GORICE, vložek: 50,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 18. 12. 1990; KULAŠ
ANKA, Delakova 39, 1000 LJUBLJANA, vložek: 50,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 12. 1990; FORTUNA DRAGA, Male
Dole, 8213 VELIKI GABER, vložek: 50,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1990;
ČATAK TOFIKA, Vlahovičeva 37, 1000
LJUBLJANA, vložek: 50,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1990; KAČAR KAMALA, Osenjakova 14, 1000 LJUBLJANA, vložek: 50,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 12. 1990; PONJEVIĆ FATIMA, Čanžekova 34, 1000 LJUBLJANA, vložek: 50,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1990;
RODIĆ DAMJAN, Titova c. 297 A, 1000
LJUBLJANA, vložek: 50,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1990; MARKOVIĆ
VIDA, Cesta dveh cesarjev 88, 1000 LJUBLJANA, vložek: 50,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 18. 12. 1990; SAMSA ERIKA, Veliki
štradon 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
18. 12. 1990; MEDVEŠČEK HELENA, Klevevž 1, 8230 MOKRONOG, vložek: 20,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1990;
ČOŠ ANTON, Slepšek 22, 8230 MOKRONOG, vložek: 20,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1990; BALE MARJETA, Preloge 1 c, 8230 MOKRONOG, vložek: 20,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1990;
SEVŠEK ANTON, Podboršt 25, 8297 ŠENTJANŽ, vložek: 20,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 18. 12. 1990; JANEŽIČ GABRIJELA, Hrastovica 16, 8230 MOKRONOG, vložek: 20,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 12. 1990; ČOŠ VERA, Slepšek 22,
8230 MOKRONOG, vložek: 20,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 18. 12. 1990; PETERLE
DANIJELA, Cikava 3, 8231 TREBELNO,
vložek: 20,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 12. 1990; STRMOLE MIHELA, ., 8230
MOKRONOG, vložek: 20,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1990; RAMOVŠ JANEZ, Dol. Jesenice, 8230 MOKRONOG,
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vložek: 20,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 12. 1990; RAMOVŽ ZDENKA, Dol. Jesenice, 8230 MOKRONOG, vložek:
100,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
18. 12. 1990; DOLENŠEK ALOJZ, M. Drakslerjeve 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
20,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
18. 12. 1990; RADULOVIĆ SNJEŽANA,
Česnikova 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
20,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
18. 12. 1990; RADULOVIĆ BRANKO, Trzinska c. 11, 1230 DOMŽALE, vložek: 20,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1990;
CANKAR MARIJA, Lepi pot 16, 1000 LJUBLJANA, vložek: 20,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 18. 12. 1990; SMOLEJ MOJCA, Zalaznikova 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
20,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
18. 12. 1990; BOLHA MARJETA, Ig 112,
1292 IG, vložek: 20,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 18. 12. 1990; KNEŽEVIČ SLAVICA,
Kosova 27, 3000 CELJE, vložek: 20,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1990;
MURKO BOŽA, Žagarjeva 9, 3000 CELJE,
vložek: 20,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 12. 1990; OGOREVC METKA, Miličinskega 9, 3000 CELJE, vložek: 20,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1990; KANDARE AMALIJA, Rožnikova 13, 1386 STARI TRG, vložek: 20,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 18. 12. 1990; ŠIŠKO MARIJA, Mali
Slatnik 4, 8000 NOVO MESTO, vložek:
20,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
18. 12. 1990; ŠKODA MATEJA, Ob Teški
vodi 27, 8000 NOVO MESTO, vložek:
20,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
18. 12. 1990; HRIBAR TATJANA, Družinska vas 45, 8000 NOVO MESTO, vložek:
20,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
18. 12. 1990; GORNIK BISERKA, Mali Slatnik 12, 8000 NOVO MESTO, vložek:
20,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
18. 12. 1990; HRVATIN VLASTA, Šmarje
81, 6000 KOPER, vložek: 20,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 18. 12. 1990; RIZZOTTI
BRUNA, Plavje 55, 6000 KOPER, vložek:
20,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
18. 12. 1990; BREMEC ANTONIJA, Vojkovo nabrežje 28, 6000 KOPER, vložek:
20,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
18. 12. 1990; ŠIMUNOVIĆ SLAVA, Vrazova 54, 2000 MARIBOR, vložek: 20,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1990; GRUDEN JELKA, Nova ulica 33, 2000 MARIBOR, vložek: 20,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1990; NAJDEK MARTA, Prušnikova 22, 2000 MARIBOR, vložek: 20,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1990;
BEBER ALBINA, Železnikova 25, 2000 MARIBOR, vložek: 20,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 18. 12. 1990; VIDIC MAJDA, Ul. bratov Tuma 9, 1000 LJUBLJANA, vložek:
20,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
18. 12. 1990; ARBITER ANDREJA, Kidričeva 7, 4290 TRŽIČ, vložek: 20,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 18. 12. 1990; KONČAR
FRANCE, Kidričeva 7, 1270 LITIJA, vložek:
100,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
18. 12. 1990; FRLAN DRAGO, Pod srnjakom 24, 1381 RAKEK, vložek: 100,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1990; ŠKANTAR ROMAN, Tbilisijska 30, 1000 LJUBLJANA, vložek: 20,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 18. 12. 1990; MRZLIKAR IVAN,
Podsmreka 23, 1356 DOBROVA, vložek:
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50,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
18. 12. 1990; MARTANOŠI MAČAŠ, Tesarska 8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 50,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1990;
ZABUKOVEC MARIJA, Brinje I 37, 1290
GROSUPLJE, vložek: 50,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1990; NOVAČKI ANTONIJA, Vel. čolnarska 1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 50,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 12. 1990; LAZIĆ MILICA, Cesta XVIII
diviz. 160 A, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
18. 12. 1990; KRANJC JOŽEFA, Ulica J.
Mistića 24, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
18. 12. 1990; CVILJIĆ SNEŽANA, Ulica J.
Mistića 40, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
18. 12. 1990; SUHADOLNIK BETI, Goričica 15, 1000 LJUBLJANA, vložek: 50,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1990;
DONČIČ DOSTANA, Pod Turnom 5, 1000
LJUBLJANA, vložek: 50,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1990; CANKAR MARIJA, Cesta 24. junija, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 50,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-16937
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02710 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/10834/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MARTINI trgovina, obrt in storitve, d.o.o., Ljubljana, Pot heroja Trtnika 31
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Pot heroja Trtnika 31, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARTINI-KEBER NUŠKA,
Pot heroja Trtnika 31, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
7. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16938
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02711 z dne 29. 2.

2000 pod št. vložka 1/10918/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GIRA Gradbeni inženiring in računalništvo, d.o.o. Ljubljana, Kuštrinova 4
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kuštrinova 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKUFCA EDO, Kuštrinova
4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 7. 1. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16939
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02712 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/10921/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PRI HELENI trgovina, poslovne
in ostale storitve, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Celovška 175, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MALOVRH HELENA, Pot
na Fužine 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
10. 1. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16940
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02713 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/11031/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: JUREX podjetje za špedicijo,
trgovino in gostinstvo, d.o.o. Kočevje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Rudnik 2, 1330 KOČEVJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JURIČ ILIJA, Rudnik 2,
1330 KOČEVJE, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 9. 1. 1991.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-16941
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02714 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/11060/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KAREL export-import, d.o.o.,
Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vulčeva 42, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 5.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠARKOZI KAREL, Vulčeva
42, 1000 LJUBLJANA, vložek: 5.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 2. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-16942
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02715 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/11077/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ANANCO svetovanje-trženje,
d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Polanškova 36, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POLANEC KOLENC ANDREJA, Polanškova 36, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
11. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-16943
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02716 z dne 29. 2.

Št.

2000 pod št. vložka 1/11098/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ALEMA d.o.o. Trgovina, uvoz-izvoz, računovodske storitve, Ljubljana,
Črna vas 43
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Črna vas 43, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARINKO ALEŠ, Kavčičeva 60, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16944
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02717 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/11104/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AKRAPOVIĆ podjetje za trgovino, proizvodnjo in servis d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Rožna dolina cesta VIII 10a,
1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: AKRAPOVIĆ IGOR, Most
bb, BUZET, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 10. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16945
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02718 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/11122/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: R 44 gradnje, promet, turizem,
d.o.o., Bizantova 11, Medvode
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Bizantova 11, 1215 MEDVODE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOŽAR MARKO, Bizantova 11, 1215 MEDVODE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 12. 1990.

28 / 30. 3. 2000 / Stran 2667
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16946
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02719 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/11130/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: INFOCOM Podjetje za računalništvo, marketing in storitve, d.o.o. Ljubljana, Grampovčanova 41
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Grampovčanova 41, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: PODPEČAN ALEŠ, Cesta
na Bokalce 51, 1111 LJUBLJANA, vložek:
1.500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
18. 6. 1993; PEKLAJ MIHAEL, Celarčeva
11, 1111 LJUBLJANA, vložek: 1.500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 6. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16947
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02720 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/11169/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5464307
Firma: ALBATROSING računalniško
komunikacijski center, mednarodno in
notranje zastopstvo, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kotnikova 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: IVANOVVĆ BORIS, Jezerska 4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 800,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 12. 1990; IVANOVIĆ BORKO, Lepodvorska 26, 1000
LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 12. 1990; ZIBONI ANTONIO LUIGI PIANICO, Via Castello 3, BERGAMO, ITALIJA, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 12. 1990; IVANOVIĆ BUDIMIR, Runkova 30, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 100,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
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3. 12. 1990; IVANOVIĆ JULIJA, Klanska
15, 1215 MEDVODE, vložek: 100,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 8. 9. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16948
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02721 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/11171/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: INGENIUM trgovina, izobraževanje in zastopstva, d.o.o., Jamova 38,
Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Jamova 38, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POTOKAR MILAN, Jamova
38, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-16949
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02722 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/11188/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: RADIO TV ELEKTRONIKA
d.o.o., servis in prodaja Vrhnika, Drenov
grič 19
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Drenov grič 19, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RUS JAKOB, Drenov grič
19, 1360 VRHNIKA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 19. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-16950
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02723 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/11200/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: INGGAST Inženiring, proizvodnja, trgovina, gostinstvo, d.o.o., Ig
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Matena 56, 1292 IG
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STRAŽIŠAR MIRKO, Matena 56, 1292 IG, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 13. 12. 1990; STRAŽIŠAR TEJA, Mokrška 80, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 13. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16951
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02724 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/11286/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DGA d.o.o., Podjetje za finančno, informativno in trgovinsko dejavnost Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kardeljeva ploščad 27, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAKOVEC GABRIJELA,
Ljubljanska 1/b, 1240 KAMNIK, vložek:
600,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
1. 9. 1989; KRIČEJ BOJAN, Vodnikova
127/a, 1000 LJUBLJANA, vložek: 600,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 9. 1989; MAVRIČ DUŠAN, Celovška 125, 1000 LJUBLJANA, vložek: 600,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 1. 9. 1989; KOS ANTON, Cesta 26.
julija 76, 4202 NAKLO, vložek: 200,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 1. 9. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16952
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02725 z dne 29. 2.

2000 pod št. vložka 1/11302/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: FILIP ROLLING transport in trgovina, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Obvozna cesta 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 5.000,00 Sit
Ustanovitelji: SIVČEV MILIVOJ, Brilejeva
22, 1000 LJUBLJANA DRAVLJE, vložek:
5.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
10. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16953
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02726 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/11318/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PIKAS Podjetje za inženiring,
komercialo in agenturo, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Triglavska 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SIMONČIČ NADA, Triglavska 5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 1. 1991; SIMONČIČ SAŠA, Herbersteinova 29, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 1. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16954
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02727 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/11320/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: CAR TOURS Podjetje za storitve, turizem in trgovino d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dunajska cesta 59, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
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Ustanovitelji: MARKUŠ MIROSLAV, Dunajska cesta 59, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
13. 10. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16955
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02728 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/11321/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: IMPLEX Uvoz - izvoz, trgovina
in gostinstvo, Ljubljana, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Martina Krpana 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLUT DRAGO, Martina Krpana 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
14. 11. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16956
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02729 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/11335/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TRGOSTIK trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Hošiminhova 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BENKOVIČ DRAGUTIN, J.
Kopitarja 45, 1351 BREZOVICA PRI LJUBLJANI, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 11. 1. 1991; BENKOVIČ MARIJA, J.
Kopitarja 45, 1351 BREZOVICA PRI LJUBLJANI, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 11. 1. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa

Št.

navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16957
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02730 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/11339/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ŠMALC d.o.o., tržne komunikacije, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vogelna 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠMALC JERNEJ, Vogelna
4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 18. 1. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16958
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02731 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/11341/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TIGI trgovsko podjetje za prodajo na drobno in debelo vseh vrst neprehrambenih artiklov, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ig 219 a, 1292 IG PRI LJUBLJANI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIDIC GORAZD, Dolenjska
cesta 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
24. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16959
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02732 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/11347/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
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iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KOŠ Trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Miklavčeva 32, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HERKSEL VOJMIR, Miklavčeva 32, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
11. 1. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16960
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02733 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/11357/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: FRAŠ marketing, d.o.o., Brezovica, Remškarjeva cesta 10
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Remškarjeva cesta 10, 1351
BREZOVICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTRUKELJ FRANC, Remškarjeva cesta 10, 1351 BREZOVICA, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16961
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02734 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/11363/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: STARIMPEX podjetje za opravljanje gradbenih storitev d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ulica narodne zaščite 12,
1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOŽIČ ZDRAVKO, Ul. Narodne zaščite 12, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
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11. 1. 1991; LEBAN ANTON, Polje 34,
5220 TOLMIN, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 11. 1. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16962
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02735 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/11376/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: HANC d.o.o., Podjetje za čiščenje in vzdrževanje Glinškova ploščad 10,
Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Glinškova ploščad 10, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HANC DRAGO, Glinškova
ploščad 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
17. 1. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16963
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02736 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/11393/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: FORMING podjetje za oblikovanje, trgovino in inženiring, Ljubljana,
Kamniška 20, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kamniška 20, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: CUKALA - KUŠTRIN MATEJA, Viška 55, 1000 LJUBLJANA, vložek:
700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
12. 12. 1990; GOREC JANEZ, Ljubljanska
76, 1230 DOMŽALE, vložek: 700,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 12. 12. 1990; SLAPŠAK - GOREC JANJA, Ljubljanska 76, 1230
DOMŽALE, vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
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gistrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16964
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02737 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/11407/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PUPA TRADE Trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Loka pri Mengšu, Na gmajni 12
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Na gmajni 12, 1234 LOKA PRI
MENGŠU
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAJTMAN DARJA, Na gmajni 12, Loka pri Mengšu, 1234 MENGEŠ,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
2. 9. 1992; BUDAJI PETER, Na gmajni 12,
Loka pri Mengšu, 1234 MENGEŠ, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
2. 9. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16965
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02738 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/11410/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ITS INTERNATIONAL Podjetje
za trgovino in zastopanje, d.o.o., Staretov trg 25, Šmartno pri Litiji
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Staretov trg 25, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOSENHOFER PETER,
Fasanweg 3, 8141 UNTERPREMSTATTEN,
vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
4. 1. 1991; FRIEDRICH DOPPELREITER
MANFRED, Kasernstrasse 77/7, GRAZ,
vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
4. 1. 1991; TRDIN IVAN, Rozmanov trg 12,
1270 LITIJA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 1. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)

izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16966
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02739 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/11413/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: JAVA podjetje za trgovinsko,
gostinsko in storitveno dejavnost d.o.o.
Vrhnika
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Sinja Gorica 68, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JESENOVEC JANEZ, Sinja Gorica 68, 1360 VRHNIKA, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
28. 1. 1991; JESENOVEC VALERIJA, Sinja Gorica 68, 1360 VRHNIKA, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
28. 1. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16967
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02740 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/11426/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TRADE GROS d.o.o. podjetje
za proizvodnjo, trgovino živilskih in neživilskih proizvodov, storitve, gostinstvo,
turizem, marketing, zunanjo trgovino, zastopanje...
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Čebelarska 19 a, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GROS PRIMOŽ, Čebelarska 19 a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
17. 12. 1990; GROS MARJETKA, Čebelarska 19, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
17. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
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pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16968
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02741 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/11442/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SAJ Trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Pugljeva 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BREZOVAR SREČKO, Višnarjeva 2, 1215 MEDVODE, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
9. 1. 1991; ROGL JANEZ, Jesenkova 4,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 9. 1. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16969
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02742 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/11477/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GTP-BOTEGA gostinsko in trgovsko podjetje, d.o.o., Nova Gora, Litija
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Nova Gora, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAVRL GUSTA, Maistrova
16, 1270 LITIJA, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 18. 12. 1990; ZAVRL
SREČO, Maistrova 16, 1270 LITIJA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16970
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02743 z dne 29. 2.

Št.

2000 pod št. vložka 1/11491/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: HORVAT podjetje za storitve,
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Ul. bratov Komel 41
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ul. bratov Komel 41, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HORVAT IGOR, Ul. bratov
Komel 41, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
17. 1. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16971
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02744 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/11529/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: CRASH d.o.o., storitveno, trgovsko, uvozno in izvozno podjetje, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Športna ul. 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SAKELŠEK JOŽE, Športna
2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 5. 11. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-16972
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02745 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/11537/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MONTANA d.o.o. Ljubljana,
Podjetje za zastopanje tujih firm, ekonomske, organizacijske storitve, storitve intelektualne lastnine, prometne storitve...
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Rakovniška 5/b, 1000 LJUBLJANA
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Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠVAGELJ NEVENKA, Rakovniška 5/b, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
12. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16973
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02746 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/11555/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MAKI Trgovina z mešanim blagom, d.o.o. Mengeš
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dermastijeva 6/61, 1234
MENGEŠ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTRAUS BLANKA, Dermastjeva 6/61, 1234 MENGEŠ, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
31. 1. 1991; DIMITRIJEVIČ TIHOMIR, Dermastjeva 6/61, 1234 MENGEŠ, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
31. 1. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16974
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02747 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/11557/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AKI-PKG Trgovsko in storitveno podjetje d.o.o., Ljubljana, Rožna dolina c. II/35
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Rožna dolina c. II/35, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOREN JURIJ, Štihova 5,
1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 30. 1. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izb-
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risalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-16975
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02748 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/11562/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SADJE podjetje za trgovino,
transport in turizem, d.o.o. Ljubljana, Na
Korošci 22
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Na Korošci 22, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ERŽEN JURIJ, Na Korošci
22, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 2. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-16976
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02749 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/11564/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: B & MI trgovina na debelo in
drobno, d.o.o., Stara Cerkev
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Konca vas n.h., 1332 STARA
CERKEV
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BENČINA MIRA, Konca vas
n.h., 1332 STARA CERKEV, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
26. 12. 1990; BENČINA FRANCI, Konca
vas n.h., 1332 STARA CERKEV, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
26. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-16977
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02750 z dne 29. 2.
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2000 pod št. vložka 1/11584/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: IS-TO-CO Podjetje za uvoz - izvoz, zastopanje, posredovanje, trgovino
in prevozništvo d.o.o. Ig 258, Ig
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ig 258, 1292 IG
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ISTENIČ TOMAŽ, Gestrinova 7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
23. 11. 1990; ISTENIČ MARIJA, Gestrinova 7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 11. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16978
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02751 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/11621/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TABU’S Agencija za marketing
d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dolenjska cesta 48, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIDMAR BORO, Chengdujska 34, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
30. 1. 1991; HUDOKLIN MATJAŽ, Dolenjska cesta 48, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
30. 1. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16979
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02776 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/10468/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: EUROTEAM Agencija za informatiko in trženje poslovnih storitev,
d.o.o., Ljubljana, Titova 118

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Titova 118, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: VERBIČ MARKO, Vrhovci
cesta III/16, 1211 LJUBLJANA-VIČ, vložek:
10.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
12. 12. 1990; HRIBAR JURIJ, Metoda Mikuža 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
10.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
12. 12. 1990; DROLJC STANISLAV, Šmartno 65, 1000 LJUBLJANA ŠMARTNO, vložek: 10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 12. 1990; MARINKO ANTON, Trg svobode 32, 1420 TRBOVLJE, vložek:
10.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
12. 12. 1990; POTOČNIK SLAVKO, Šmarje pri Jelšah 176, 6274 ŠMARJE PRI JELŠAH, vložek: 10.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 12. 12. 1990; OCEPEK FRANJA,
Novi dom 13, 1420 TRBOVLJE, vložek:
10.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
12. 12. 1990; DP RAZVOJNI INŽEN. LJ.
P.O., Dolenjska cesta 43, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 12. 12. 1990; CENTER ZA GOSP.
SVETOVANJE P.O, Prečna pot 4, 1000
LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 12. 1990; SLOVENSKA
INVESTIC. BANKA D.D., Miklošičeva 38,
1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 12. 12. 1990; JBN PROGRAMIRANJE, D.O.O., Skokova 2,
4000 KRANJ, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 12. 1990; DINOS,
PODJETJE ZA PRIPRAVO SEKUNDARNIH
SUROVIN, p.o., Titova 118, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16980
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02777 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/06896/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: YUEDI Računalniški inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Titova 137, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Titova 137, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 20.000,00 Sit
Ustanovitelji: MERCATOR-MEDNARODNA TRGOVINA D.O.O., Titova 137, 1000
LJUBLJANA, vložek: 5.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 1. 1990; GORENJE
COMERCE P.O., Titovo Velenje, 3320 VELENJE, vložek: 5.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 1. 1989; ELAN TOVARNA
ŠPORTNEGA ORODJA, P.O., ., 4275 BE-
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GUNJE, vložek: 5.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 1. 1990; EMONA ELEKTRONSKI CENTER D.O.O., ., 1000 LJUBLJANA, vložek: 5.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16981
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02778 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/11268/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: S.V.S. d.o.o., družba za varnostno dejavnost, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Koprska 94, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 6.833,00 Sit
Ustanovitelji: VARNOST ŠIŠKA PODJETJE ZA VAROVANJE PREMOŽENJA, p.o.,
Bjedičeva 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.633,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
21. 12. 1990; BOH IVAN, Partizanska 24,
1290 GROSUPLJE, vložek: 100,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 21. 12. 1990; ZUPANČIČ MIRO, Kozinova 21, 1290 GROSUPLJE, vložek: 3.600,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 21. 12. 1990; ULANEC BREDA, Kogojeva 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
21. 12. 1990; ULJANČIČ MARIJA, Smrtnikova 3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 100,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 12. 1990;
POTRPIN JOŽEF, Kozinova 11, 1290
GROSUPLJE, vložek: 100,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 12. 1990; COLJA ZDENKA, Beblerjev trg 3, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 100,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 12. 1990; STRŽINAR SILVO, Preška
cesta 27, 1215 MEDVODE, vložek: 100,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 12. 1990;
VASIČ ZORAN, Vidovdanska 1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 100,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 21. 12. 1990; BRELIH-BAN MARIJA, Škofjeloška 25, 1215 MEDVODE, vložek: 100,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 12. 1990; ČEPON ANDREJ, Horjul
187, 1354 HORJUL, vložek: 100,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 21. 12. 1990; MEDVED SREČO, Artiža vas 11, 1296 ŠENTVID PRI STIČNI, vložek: 100,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 12. 1990; MUŠIČ ŠTEFKO, Pestotnikova 3, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 100,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 12. 1990; JARC JOŽE, C. v Žlebe 4,
1215 MEDVODE, vložek: 100,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 21. 12. 1990; GRBEC
ALOJZ, Rašiška 3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 100,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 12. 1990; DJEMAL ISMAIL, Bjedičeva
7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 100,00 Sit,

Št.

ne odgovarja, vstop: 21. 12. 1990; BELIČ
NENAD, Bratov Učakar 60, 1000 LJUBLJANA, vložek: 100,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 21. 12. 1990; JOVANOVSKI RISTO,
Črna vas 143, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
21. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16982
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02779 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/12152/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: HERMES - BIS inženiring, zastopstva, zunanja in notranja trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Moše Pijadejeva 27
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Moše Pijadejeva 27, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 9.000,00 Sit
Ustanovitelji: HERMES TRGOVINA,
PROIZVODNJA IN STORITVE, P.O., Moše
Pijadejeva 27, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.800,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
25. 3. 1991; BALEN ZORAN, Mali Čurčiluk 2, SARAJEVO, vložek: 1.200,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 25. 3. 1991; KLJAJIĆ ŽARKO, Bokeljskih mornara 52, SARAJEVO-ILIDŽA, vložek: 1.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 3. 1991; ROT-HUBAD MARJETA, Bratovševa ploščad 18, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 3. 1991; ŠAFARIČ BOJAN, Zvezda 19, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 3. 1991; ŠTRUCL MARJAN, Celovška
287, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.200,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 3. 1991; ŽELEZNIK JOŽE, Trojarjeva 55, 4000 KRANJ, vložek: 1.200,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 25. 3. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16983
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02780 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/11787/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
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iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MEGA ŠPORT trgovina, proizvodnja in inženiring, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dalmatinova 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 363.000,00 Sit
Ustanovitelji: SLOVENIJAŠPORT P.O.,
Dalmatinova 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
171.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 3. 1991; KONČAR MILOŠ, Poljanski
nasip 28, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
14. 3. 1991; REŠČIČ VLADIMIR, Reboljeva 18, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 3. 1991; ŽEKAR MIHAEL, Titova 41, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 14. 3. 1991; ALBREHT JANEZ, Kardeljeva 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
24.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
14. 3. 1991; ŠVAGELJ-PETKOVIĆ ŽIVA,
Polje c. VI/8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
14. 3. 1991; GERBEC MAKSIMILIJAN, Poljanski nasip 26, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
14. 3. 1991; LENIČ TOMAŽ, Ul. Bratov
Učakar 116, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
14. 3. 1991; ŽUGEL ANDREJ, Bilečanska
4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 14. 3. 1991; SOVINC ANTON, Ul. narodne zaščite 8, 1000
LJUBLJANA, vložek: 24.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 3. 1991; BATTISTA BORIS, Cesta na Markovec 5, 6000 KOPER,
vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 11. 1991; JURIŠEVIČ ZDRAVKO, Dol
št. 44, 6275 ČRNI KAL, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 11. 1991;
BABIČ ZLATKO, Prušnikova 71, 1000
LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 11. 1991; TURNŠEK
LEON, Kodričeva 2, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 11. 1991; FLANDIJA ALENKA, Pod gričem 26, 5000 NOVA GORICA, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
29. 11. 1991; STRAŽIŠAR BRANKO, Gornji Črnici 15, 9250 GORNJA RADGONA,
vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 11. 1991; VRANKAR ZDRAVKO, Božičeva 11, 1240 KAMNIK, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 11. 1991;
KLINAR BOJAN, Hrušica 82 a, 4270 JESENICE, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 11. 1991; KEJŽAR FRANCI, Slavka Černeta 33, 4280 KRANJSKA
GORA, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 11. 1991; MOŠKON IVANA, Zabukovica 85 D, 3302 GRIŽE, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 11. 1991; BAJER JANEK, Košenice
138, 8000 NOVO MESTO, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
29. 11. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
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pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16984
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02799 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/02752/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KUIM podjetje za proizvodnjo
in promet usnja in krzna, d.o.o. Motnik
10
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Motnik 10, 1221 MOTNIK
Osnovni kapital: 2.265.244,04 Sit
Ustanovitelji: GRAD JANEZ, Ljubljanska
75, 3000 CELJE, vložek: 2.265.244,04
Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 10. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16985
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02800 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/03268/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: QATRONIC Podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o. Domžale
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Taborska 9, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 2.400,00 Sit
Ustanovitelji: NOVAK JURČEK, Prešernova c. 30, 1230 DOMŽALE, vložek:
1.200,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
27. 11. 1989; BOLHAR JANKO, Kuharjeva 5, 1230 VIR PRI DOMŽALAH, vložek:
1.200,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
27. 11. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16986
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02801 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/03649/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ALFACOM Ljubljana, podjetje
za opravljanje komercialnih poslov pri
uresničevanju funkcije prometa blaga in
storitev, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šišenska 46, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.670,00 Sit
Ustanovitelji: DEDI LUMNIJE, Ulica 3,
Lamela 27, PRIŠTINA, vložek: 1.335,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 12. 1989;
KRIJEŠTARAC ISMET, Mikronaselje cesta
5/III-4, PRIŠTINA, vložek: 1.335,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 14. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16987
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02802 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/04257/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DEDICOM družba za trgovino z
mešanim blagom, Ljubljana, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Redelonghijeva 12, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠINKOVEC DEJAN, Redelonghijeva 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.600,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
25. 12. 1989; ŠINKOVEC BLANKA, Tavčarjeva 3, 4240 RADOVLJICA, vložek:
400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
25. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16988
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02803 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/04267/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SEDIĆ Gradbeno podjetje, Kočevje, Ul. heroja Marinclja 11, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ul. heroja Marinclja 11, 1330
KOČEVJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SEDIĆ RASIM, Ul. heroja
Marinclja 11, 1330 KOČEVJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
15. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16989
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02804 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/04275/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KODA Trgovinsko podjetje,
d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Novo Polje cesta I/28, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOKALJ DAVID, Novo Polje cesta I/28, 1260 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
20. 12. 1989; KOKALJ FRANC ROMAN,
Novo Polje cesta I/28, 1260 LJUBLJANA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16990
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02805 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/04276/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DOM-TEHNIK podjetje za zastopanje, servisiranje in trženje bele tehnike in hladilnih naprav v gospodinjstvu, d.o.o., Ig, Iška vas 19
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Iška vas 19, 1292 IG
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: PLATNAR FRANCI, Iška vas
19, 1292 IG, vložek: 1.050,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 11. 1989; HRIBERŠEK
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HINKO, Kotnikova 2, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.050,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 11. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16991
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02806 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/04285/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: 3 TRADE d.o.o. trgovina, zastopanje, svetovanje, Zaloška 214 E,
Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Zaloška 214 E, 1260 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: BUKOVEC MILICA, Zaloška 214 E, 1000 LJUBLJANA, vložek:
700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
26. 12. 1989; GRADIŠAR MARINA, Polanškova 5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 700,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12. 1989;
ŠINK BRATINA DARJA, Polanškova 3, 1000
LJUBLJANA, vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16992
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02807 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/04289/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: FINTECHTRADE družba za opravljanje finančnotehničnih storitev in trgovino, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Grintovška 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEBAR ANTON, Palmejeva
18, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 5. 1991; BUKOVEC SREČKO, Grintovška 4, 1000
LJUBLJANA, ne
odgovarja, vstop:
11. 12. 1989; MEDVED MATJAŽ, Kap. Mi-

Št.

hevca 14, 5280 IDRIJA, ne odgovarja, vstop: 11. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16993
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02808 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04300/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LOGO d.o.o. podjetje za svetovanje, inženiring, marketing, informatiko, vizuelne komunikacije in trgovino
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Zadružniška 40, 1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRŠIČ JANEZ, Štirnova 5,
4000 KRANJ, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 2. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16994
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02809 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04307/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AWRA proizvodnja, marketing
in trgovina, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kališnikov trg 10, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: WINIGER ARTHUR, Via Lischee 1, MORBIO INFERIORE, ŠVICA, vložek: 660,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 12. 1989; KLEVIŠAR DARJA, Brilejeva
14, 1000 LJUBLJANA, vložek: 300,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 15. 12. 1989; RAJŠTER ALEŠ, Brilejeva 14, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.040,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 15. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
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navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16995
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02810 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04382/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TIPSA Podjetje za turizem, šport, trgovino, vzgojo in izobraževanje
d.o.o., Švegljeva 7, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Švegljeva 7, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETROVČIČ ANTON, Švegljeva 7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
5. 1. 1990; HLADNIK POLONA, Kozakova
2, 3000 CELJE, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 5. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-16996
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02811 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04395/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BIOPROM podjetje za kmetijsko proizvodnjo, predelavo kmetijskih
proizvodov, trgovino in svetovanje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljanska 23, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PISKAR MIHAELA, Celjska
29, 1000 LJUBLJANA, vložek: 200,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 6. 3. 1990; PISKAR
BARBARA, Smrtnikova 5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 800,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 3. 1990; PISKAR ŠPELA, Smrtnikova 5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 800,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 3. 1990; JEMEC ŠTEFKA, Rova 22, 1235 RADOMLJE, vložek: 200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
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delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

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

Sr-16997
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02812 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04399/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MOLINO podjetje za trgovino,
turizem in gostinstvo d.o.o. Ljubljana, Titova 45
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Titova 45, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CERAR URBAN, Prešernova 7/a, 1235 RADOMLJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
14. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-16999
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02814 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04411/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: HP INTRG mednarodna trgovina in inženiring, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Rotarjeva 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: HRAST MILAN, Ul. Konrada Babnika 17, 1000 LJUBLJANA, vložek:
700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
25. 5. 1990; PRESETNIK HARI, Ul. aktivistov 13 a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
21. 12. 1989; LJUBIĆ DUBRAVKO, Tuškanac 56 c, ZAGREB, HRVAŠKA, vložek:
700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
21. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-16998
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02813 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04409/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DELMAR d.o.o. podjetje za trgovino, svetovanje in servis, Robova cesta 3, Vrhnika
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Robova cesta 3, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MOŽINA LEON MARJAN,
Stara Vrhnika 124, 1360 VRHNIKA, vložek:
400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
22. 12. 1989; MOŽINA GABRIJELA, Stara
Vrhnika 124, 1360 VRHNIKA, vložek:
400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
22. 12. 1989; MOŽINA LEA DARJA, Stara
Vrhnika 124, 1360 VRHNIKA, vložek:
400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
22. 12. 1990; PETROVČIČ PETER, Robova cesta 3, 1360 VRHNIKA, vložek: 400,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 12. 1989;
OGRIN MAGDA, Velika Ligojna 21, 1360
VRHNIKA, vložek: 400,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma

Sr-17000
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02815 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04414/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: STUDIO PC proizvodnja, trgovina, zastopstva, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Celovška 80, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STUDIO PC, HARD UND
SOFTWARE HANDELS G.M.B.H., Viktringerring 43, KLAGENFURT, AUSTRIA, vložek: 1.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 12. 1989; SLAK ALOJZIJ, Gunceljska
12, 1000 LJUBLJANA, vložek: 200,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 14. 12. 1989; HITI
ALOJZ, Tržaška 47 a, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 200,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 12. 1989; ILIJEVSKI ROMAN, Kolezijska 4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 200,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 12. 1989;
PERHARIČ DAMJAN, Trubarjeva 61, 1000
LJUBLJANA, vložek: 200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17001
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02816 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04425/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ARTMEDIJ podjetje za grafično in uporabno oblikovanje, ilustracije,
restavratorstvo ter galerijsko dejavnostjo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Tesovnikova 76 a, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BUTINA MARKO, Tesovnikova 76 a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
25. 12. 1989; BUTINA SMRDEL MILJANA,
Tesovnikova 76 a, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17002
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02817 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04427/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: IMC inženiring, marketing, consulting d.o.o., Freyerjeva 36, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Freyerjeva 36, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FILIPIČ MIRA, Freyerjeva
36, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 1. 1990; FILIPIČ STOJAN, Freyerjeva 36, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
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delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17003
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02818 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04428/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AS Podjetje za opravljanje gostinske, trgovske, turistične, komercialne in zunanjetrgovinske dejavnosti Ribnica, Gornje Lepovče 4, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Gornje Lepovče 4, 1310 RIBNICA
Osnovni kapital: 4.000,00 Sit
Ustanovitelji: ANDOLJŠEK ANTON, Gornje Lepovče 4, 1310 RIBNICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
18. 12. 1989; ŽELEZNIK FRANC, Novodvorska 5, KLANJEC, HRVAŠKA, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
18. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17004
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02819 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04437/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: FITNESS INŽENIRING Podjetje
za trgovino, turizem in inženiring d.o.o.
Ljubljana, Prešernova 1
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Prešernova 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: VITEZ BOGDAN, Prešernova 1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 700,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 12. 1989;
TOPIČ BOGDAN, Linhartova 64, 1000
LJUBLJANA, vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 12. 1989; TOPIČ MARKO, Linhartova 64, 1000 LJUBLJANA, vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
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spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17005
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02820 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04440/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: HIDRECO podjetje za svetovanje, projektiranje, inženiring, nadzor,
proizvodnjo in trgovino d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Brilejeva 3, 1117 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZALAR ALEŠ, Brilejeva 3,
1117 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 7. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17006
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02821 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04444/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VS Podjetje za organizacijo,
posredovanje, zastopanje, raziskavo tržišča in trgovino, Ljubljana, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Gregorčičeva 13 a, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STANTE VITO, Gregorčičeva 13 a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
7. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17007
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02822 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04445/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
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Firma: BELIN Podjetje za izdelavo konfekcije d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Topniška 45, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAULIN MARTINA, Topniška 45, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
19. 12. 1989; PAULIN TOMAŽ, Topniška
45, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17008
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02823 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04454/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TRANSAKTA trgovsko podjetje, d.o.o., Humec 41, Dolenja vas
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Humec 41, 1331 DOLENJA
VAS
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠILC MARJAN, Humec 41,
1331 DOLENJA VAS, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 19. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17009
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02824 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04457/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KAKOVOST RR d.o.o. Družba
za kmetijsko proizvodnjo in predelavo
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Velika Stara vas 2, 1290 GROSUPLJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROME RUDOLF, Velika
Stara vas 2, 1290 GROSUPLJE, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
19. 12. 1989; ROME ANGELA, Velika Sta-
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ra vas 2, 1290 GROSUPLJE, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
19. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17010
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02825 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04460/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TRUST - MARKET Družba za
proizvodnjo in trgovino d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Jerajeva 1/a, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ERBEŽNIK FRANCI, Jerajeva 1/a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
12. 12. 1989; URBIČ JADRAN, Brilejeva 9,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 12. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17011
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02826 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04464/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BUKEFAL proizvodno-trgovinsko podjetje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Metelkova 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POPOVIĆ NIKOLA, Metelkova 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
19. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
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delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17012
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02827 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04476/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: H & H CORPORATION d.o.o.,
Ljubljana, Ob žici 13
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ob žici 13, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HRIBŠEK BORUT, Ob žici
13, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 3. 1990; HORVAT MARJAN, Milčinskega 73 a, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17013
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02828 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04478/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BIS COMMERCE komercialne,
trgovske in posredniške dejavnosti, izvoz in uvoz, d.o.o., Ljubljana, Polje cesta VI/24
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Polje cesta VI/24, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RADONIĆ GORDANA, Polje cesta VI/24, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
21. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17014
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02829 z dne 23. 2.

2000 pod št. vložka 1/04488/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KRAČEK trgovsko podjetje in
kooperacija, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Jakopičeva 13, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BAJEC VLADISLAV, Jakopičeva 13, 1240 KAMNIK, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
20. 11. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17015
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02830 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04489/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BIRO 92 Podjetje za projektiranje poslovnih sistemov in inženiring
d.o.o., Domžale, Peternelova 20
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Peternelova 20, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRAČUN DUŠAN, Ljubljanska 87, 1230 DOMŽALE, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
22. 12. 1989; RAVNIK STANE, Peternelova 20, 1230 DOMŽALE, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17016
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02831 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04501/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BOBRA podjetje za zunanjo trgovino, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Bijedičeva 7, 1000 LJUBLJANA
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Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STANIČ BORUT, Zlatek 54,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 16. 1. 1990; LEVIČ
BRANKO, Bijedičeva 7, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
16. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17017
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02832 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04507/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MODUS Projektiranje in inženiring d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Rožna dolina, C. VII/36, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SKOČIR ERNEST, Rožna
dolina, C. VII/36, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
13. 12. 1989; SKOČIR MAJA, Rožna dolina, C. VII/36, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
13. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17018
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02833 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04510/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MAMON podjetje za marketing, turistično in ekonomsko sodelovanje ter svetovanje, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Mrzelova 19, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MEJAČ ANDREJ, Hošiminhova 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
20. 12. 1989; HLEBANJA DENIS, Mrzelova 19, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 12. 1989.

Št.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17019
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02834 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04513/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KRIŽIŠČE d.o.o. Podjetje za gostinstvo, turizem, trgovino in storitve
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Livold 19, 1330 KOČEVJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KALUŽA VOJKO, Livold
21 b, 1330 KOČEVJE, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12. 1989;
KALUŽA DUŠAN, Livold 21 b, 1330 KOČEVJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 26. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17020
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02835 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04519/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VICOM Inženiring, trgovina, turizem, d.o.o. Izlake
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Izlake 115/34, 1411 IZLAKE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOROŠ JOŽEFA, Opekarska 2a, 1420 TRBOVLJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17021
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02836 z dne 23. 2.
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2000 pod št. vložka 1/04520/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MINOR Turizem in trgovina
d.o.o. Domžale
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljanska 97, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: REPOVŽ BOJAN, Pot za
Bistrico 17, 1230 DOMŽALE, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
18. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17022
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02837 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04525/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: STRELA servis za opravljanje
popravil, montažo in proizvodnjo električnih naprav ter električnih instalacij,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Moškričeva 46, 1110 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRADIŠAR FRANC, ML.,
Moškričeva 46, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.800,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
9. 3. 1990; GRADIŠAR FRANC, ST., Moškričeva 46, 1000 LJUBLJANA, vložek:
200,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
9. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17023
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02838 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04528/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GRALAN družba za gradbeno
izvedbo, projektiranje, nadzor in svetovanje, d.o.o., Ljubljana
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Zaloška 147, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRUM ANDREJ, Trpinčeva 62, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.200,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 12. 1989;
GRUM JOŽICA, Trpinčeva 62, 1000 LJUBLJANA, vložek: 800,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 19. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17024
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02839 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04529/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PETEK podjetje za trgovino,
storitve, proizvodnjo, uvoz in izvoz d.o.o.
Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dunajska c. 113, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETEK JOŽE, Zaloška 230
a, 1260 LJUBLJANA POLJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
21. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17025
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02840 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04530/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: WEBER Ljubljana, proizvodno
in trgovsko podjetje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Karlovška 13, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: WEBER MARTA, Karlovška
13, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 1. 1990; WEBER DUŠAN, Karlovška 13, 1000 LJUB-
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LJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17026
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02841 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04533/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: YU HOTEL SERVICE proizvodno trgovsko podjetje, Ljubljana d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Staneta Severja 2 a, 1000
LJUBLJANA-BEŽIGRAD
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOVKOVIĆ JOVO, Staneta Severja 2, 1113 LJUBLJANA, vložek:
1.500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
20. 1. 1990; NOVKOVIĆ MARJETA, Staneta Severja 2, 1113 LJUBLJANA, vložek:
500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
20. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17027
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02842 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04536/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: NATA Ljubljana d.o.o., Podjetje za komercialno in turistično posredovanje in zastopanje, svetovanje, ingenering in marketing ter vzgojno pedag. aktivn.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Tesovnikova 30, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČERNOŠ MARTINA, Tesovnikova 30, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
18. 1. 1990; LAMPE VLADIMIR, Sneberska 99, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 1. 1990; ČERNOŠ DRAGUTIN, Tesovnikova 30, 1000
LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17028
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02843 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04550/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TOP trgovsko, obrtno in proizvodno podjetje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Titova c. 135, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RUS RENATA, Titova
c. 135, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
12. 1. 1990; KOTAR VESNA, Titova
c. 133, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
12. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17029
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02844 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04553/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ROLA Podjetje za opravljanje
gostinsko-turistične dejavnosti, d.o.o.,
Ljubljana, Tacenska 115 a
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Tacenska 115 a, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROBINIG MARKO, Proletarska 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
11. 1. 1990; ROBINIG POLONCA, Proletarska 2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17030
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02845 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04554/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AGNES podjetje za založništvo
in knjigotrštvo, Ljubljana, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Pokljukarjeva 114, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAVLIČ MOŽINA SIMONA,
Pokljukarjeva 114, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
16. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17031
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02846 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04558/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VUKANOVIČ d.o.o., uslužnostno podjetje, Logatec, Martinj hrib n.h.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Martinj hrib n.h., 1370 LOGATEC
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VUKANOVIĆ MARKO, Stara cesta 60, 1370 LOGATEC, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
15. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17032
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02847 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04559/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

Št.

iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ORFEJ d.o.o., Trgovsko, gostinsko in turistično podjetje, Logatec, Tovarniška 12
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Tovarniška 12, 1370 LOGATEC
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BELOŠEVIĆ ŽELJKO, Tovarniška 12, 1370 LOGATEC, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
11. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17033
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02848 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04560/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: RPJ-TIM Ljubljana, d.o.o., podjetje za trgovino, inžiniring in montažo
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Levčeva 11, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RUS VITO, Groharjeva 16,
1240 KAMNIK, vložek: 600,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 1. 1990; PAPEŽ ŠTEFAN, Kavčičeva 40, 1000 LJUBLJANA, vložek: 600,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 1. 1990; JUDEŽ ALOJZ, Smrtnikova 4/
III, 1117 LJUBLJANA-DRAVLJE, vložek:
600,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
12. 1. 1990; IMP-TEHNOMONT, Levčeva
11, 1000 LJUBLJANA, vložek: 200,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 12. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17034
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02849 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04562/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SUSI ELEKTRONIKA podjetje
za načrtovanje, izdelovanje, servisiranje

28 / 30. 3. 2000 / Stran 2681
in trgovino z elektromaterialom, d.o.o.
Stara Vrhnika 104, Vrhnika
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Stara Vrhnika 104, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SUSMAN FRANC, Mirke 4,
1360 VRHNIKA, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 5. 1. 1990; SUSMAN JAKOB, Stara Vrhnika 104, 1360 VRHNIKA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
5. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17035
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02850 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04564/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ARAK grafične, kozmetične in
gradbene storitve, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Celovška 28 a, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VUKOVIĆ ŽELJKO, Trg
prekomorskih brigad 6, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 10. 1989; VUKOVIĆ LILIJANA, Trg prekomorskih brigad 6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 10. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17036
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02851 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04572/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SONIKS podjetje za proizvodnjo,
trgovino, zastopanje, posredovanje in inženiring, d.o.o., Titova 229, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Titova 229, 1000 LJUBLJANA
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Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: OREHEK SLAVKO, Dermotova 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.800,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
21. 12. 1989; OREHEK NINA, Resljeva 7,
1000 LJUBLJANA, vložek: 200,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 21. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17037
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02852 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04575/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: A.A. TOURISM d.o.o., Ljubljana, Podjetje za turizem, gostinstvo in
promet
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Celovška 291, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: A.A. BUSINESS CENTER,
D.O.O., Celovška 264, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.020,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 5. 1992; ŽVANUT BOJAN, Vrhovci c.
XVII, št. 22, 1000 LJUBLJANA, vložek:
980,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
26. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17038
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02853 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04576/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ZUMM Podjetje za izvajanje strojno tehnoloških storitev, graverstvo,
elektro strojnih montaž in komercialno
finančnih uslug, d.o.o. Trbovlje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Pod ostrim vrhom 14/a, 1420
TRBOVLJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZUPAN MARJAN, Pod ostrim vrhom 14/a, 1420 TRBOVLJE, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
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20. 12. 1989; ZUPAN MAJDA, Pod ostrim
vrhom 14/a, 1420 TRBOVLJE, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
20. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17039
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02854 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04578/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MARKUS podjetje za marketing, storitve in posredovanja, d.o.o.,
Ljubljana, Trnovski pristan 4
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Trnovski pristan 4, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: ŽVAB IVAN, Franketova 9,
1000 LJUBLJANA, vložek: 2.100,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 8. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17040
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02855 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04581/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GLORIJA podjetje za trgovino,
zunanjo trgovino, marketing, turizem,
ekonomsko-poslovne storitve, inženiring, proizvodnjo, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Mestni log II/3, 1330 KOČEVJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GLAVAČ MARKO, Mestni
log II/3, 1330 KOČEVJE, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 1. 1990; PEČNIK ROMAN, Trata II/2, 1330 KOČEVJE,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izb-

risalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17041
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02856 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04585/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DOBRI SOSED Gostinstvo in trgovina, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kopitarjeva 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JANČAR ANTON, Leninov
trg 19, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
10. 1. 1990; JANČAR ANTONIJA, Leninov
trg 19, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
10. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17042
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02857 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04588/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ARIES inženiring, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ižanska c. 77, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: URŠIČ TOMAŽ, Pot na Fužine 53, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.050,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
22. 12. 1989; ŽABKAR ANDI, Ul. 1. Slov.
art. brigade 51, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.050,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
25. 9. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-17043
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02858 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04589/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ESPRIT d.o.o., storitve, proizvodnja, trgovina, gostinstvo, turizem,
šport in rekreacija
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Smrtnikova 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FINK IGOR, Smrtnikova 4,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 12. 3. 1990; KRANJC BRANKA, Smrtnikova 3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17044
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02859 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04590/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AVTOBUM TRADE d.o.o., Kočevje, trgovsko podjetje in servis
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šalka vas 4, 1330 KOČEVJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SIMEUNOVIČ PREDRAG,
Trata I/4, 1330 KOČEVJE, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
27. 10. 1993; LAVRIČ ROMAN, Želne 28/
a, 1330 KOČEVJE, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 27. 10. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17045
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02860 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04604/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Št.

Firma: ASTRON-AUTO d.o.o., podjetje
za montažo in svetovanje, elektro in telekomunikacijske opreme, Šišenska 13,
Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šišenska 13, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NIČETIN DRAGAN, Šišenska 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
26. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17046
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02861 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04611/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: NOVICE CENTER podjetje za
marketing in trgovino d.o.o., Ljubljana,
Šubičeva 1
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šubičeva 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HROVATIČ MILENA, Chengdujska 20, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
12. 3. 1990; HROVATIČ TONE, Chengdujska 20, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
12. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17047
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02862 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04617/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BISAGA d.o.o., trgovina na debelo in drobno, posredništvo, galanterija
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Gorjančeva 7, 1000 LJUBLJANA
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Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POTOČAR RUDI, Rašiška
5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 27. 12. 1989; KRŽE
PRIMOŽ, Ul. Narodne zaščite 9, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17048
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02863 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04620/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MERLIN storitve in trgovina,
d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vrhovci c. XIV/11, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TURŠIČ MARKO, Ul. narodne zaščite 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
26. 12. 1989; GRUN LEON, Vošnjakova 5,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 26. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17049
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02864 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04621/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: RYODORAKU nega telesa,
d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Levstikova 14, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SENTOČNIK JOŽICA TINA,
Štihova 24, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
22. 12. 1989; PIRNAT VLADIMIR, Hošiminhova 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
22. 12. 1989.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17050
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02865 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04624/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: J & AS Trgovsko podjetje,
d.o.o., Jarčeva 12, Domžale
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Jarčeva 12, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SKOK ALEKSANDER, Jarčeva 12, 1230 DOMŽALE, vložek:
1.200,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
20. 12. 1989; SKOK JOŽE, Jarčeva 12,
1230 DOMŽALE, vložek: 800,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 18. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17051
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02866 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04626/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PROMARK podjetje za marketing, posredništvo, zastopanje domačih
in tujih firm, izvoz-uvoz, Ljubljana, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Bena Zupančiča 3, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KADIVNIK MILOŠ, Metoda
Mikuža 20, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
12. 12. 1989; ŽMAVC BOJAN, Bena Zupančiča 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
12. 12. 1989; ŽMAVC FRANCI, Bena Zupančiča 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
12. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
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izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17052
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02867 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04631/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MODUL INŽENIRING podjetje
za gradbeni inženiring in proizvodnjo,
družba z omejeno odgovornostjo, Verovškova 23, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Verovškova 23, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: FURST BOŠTJAN, Na rebri 5, 4260 BLED, vložek: 700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 8. 1. 1990; VOGRIČ MARKO, Tomšičeva 5, 1370 LOGATEC, vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
8. 1. 1990; VIDAKOVIČ RATOMIR, Cesta
na Breg 16, Log, 1351 BREZOVICA, vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
8. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17053
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02868 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/04632/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TRORING podjetje za trgovino,
prevozništvo, ličarstvo in kleparstvo,
d.o.o. Ljubljana, Pavšičeva 10
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Pavšičeva 10, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: RINČIĆ LJUBIŠA, Bratov
Učakar 44, 1000 LJUBLJANA, vložek:
700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
6. 1. 1990; RINČIĆ BOŽIDAR, Bratov Učakar 44, 1000 LJUBLJANA, vložek: 700,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 1. 1990; RINČIĆ VERONIKA, Bratov Učakar 44, 1000
LJUBLJANA, vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstav-

ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17054
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02869 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16023/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AMBASSADOR trgovina in gostinstvo, d.o.o., Ljubljana, Galjevica 11
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Galjevica 11, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BADOVINAC JADRANKA,
Galjevica 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
17. 12. 1991; BADOVINAC MARKO, Galjevica 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
17. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17055
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02870 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/11270/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ALPHA SERVICES d.o.o.
Uvoz-izvoz, zastopstvo in trgovina, Dob
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Turnše 17/18, 1233 DOB
Osnovni kapital: 2.020,00 Sit
Ustanovitelji: SEDELJŠAK JANEZ, Turnše 17, 1233 DOB, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 10. 12. 1990; SEDELJŠAK EDVIN, Turnše 18, 1233 DOB, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 12. 1990; SEDELJŠAK VILJEM, Turnše 18, 1233 DOB, vložek: 520,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 10. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
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sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17056
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02968 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/17084/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ALPHA VISION d.d., Celovška
166, Ljubljana
Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Celovška 166, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.463.600,00 Sit
Ustanovitelji: VAJDA MITJA, Pot v Zeleni
gaj 27 c, 1000 LJUBLJANA, vložek:
731.800,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 1. 1992; PULEVIČ MAKOVEC RADOJE ROK, Bratovževa ploščad 26, 1000
LJUBLJANA, vložek: 731.800,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17057
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02969 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/16038/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5573718
Firma: KOMPAS FINTRADE consulting in finančni inženiring d.d., Ljubljana,
Pražakova 4
Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Pražakova 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.335.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOMPAS CONSULTING
D.D., Dvoržakova 11a, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 2.335.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 20. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17058
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02970 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/15768/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

Št.

iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GRUMET zunanja in notranja
trgovina d.d. Ljubljana
Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Slomškova 15, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 71.355,00 Sit
Ustanovitelji: PREMELČ VESNA, Gregorčičeva 11 a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
71.355,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
6. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17059
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02971 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/12293/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GLOBAL DUBROVKINJA - TRGOVINA d.d., Podsmreka 5 a, Dobrova
Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Podsmreka 5 a, 1356 DOBROVA
Osnovni kapital: 55.500,00 Sit
Ustanovitelji: VELETRGOVINA GLOBAL,
Stari trg 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
22.200,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
1. 4. 1991; PERIĆ PAVO, Baranjska 37,
BELI MANASTIR, vložek: 19.425,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 1. 4. 1991; PERIĆ
LJUBICA, Baranjska 37, BELI MANASTIR,
vložek: 5.550,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
1. 4. 1991; ŠUŠTERIČ BOJAN, Ig 308,
1292 IG, vložek: 8.325,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 4. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17060
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02972 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/10864/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GLOBAL KRT d.d., Podsmreka
5 a, Dobrova
Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Podsmreka 5 a, 1356 DOBROVA
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Osnovni kapital: 15.000,00 Sit
Ustanovitelji: VELETRGOVINA GLOBAL,
Stari trg 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
750,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
7. 12. 1990; BLAŽEK EDVARD, Celjska
70, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:
7.650,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
7. 12. 1990; ŠUŠTERIČ BOJAN, Ig 308,
1292 IG, vložek: 1.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 12. 1990; VIRANT GVIDO,
V. Orožna 8 a, 3230 ŠENTJUR PRI CELJU,
vložek: 1.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
7. 12. 1990; GRADIŠNIK RUDI, Celjska
cesta 21, 3320 VELENJE, vložek:
1.500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
7. 12. 1990; MLINAR BORIS, Malgajeva
15, 3320 VELENJE, vložek: 1.500,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 7. 12. 1990; KAJFEŽ
VASJA, Jesenkova 4, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 600,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
7. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17061
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02973 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/09038/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: INKOTEHNA trgovina in inženiring, d.d., Ljubljana, Koblarjeva 3
Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Koblarjeva 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 347.400,00 Sit
Ustanovitelji: GENORIJA JOŽE, Spodnja Draga 25, 1295 IVANČNA GORICA, vložek: 347.400,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 10. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17062
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02974 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/03312/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5328187
Firma: CELINA podjetje za odkrivanje
naravnih danosti in človeške ustvarjalnosti d.d., Ljubljana, Stegne 19
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Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Stegne 19, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 55.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRUMEC STANISLAV,
Ul. 28. maja 41, 1000 LJUBLJANA, vložek:
33.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
26. 12. 1989; BRUMEC TEUTA, Viška 51,
1000 LJUBLJANA, vložek: 19.250,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 3. 4. 1992; BERNOT
NATAN, DR., Hrastenice 6 a, 1355 POLHOV GRADEC, vložek: 1.100,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 3. 4. 1992; ZUPANC
NADA, Ulica bratov Učakar 54, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.100,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 4. 1992; KORŽE BRANKO,
Tesovnikova 70, 1000 LJUBLJANA, vložek:
550,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
3. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17063
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02975 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/02034/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MOST misel, organizacija, sistemi, trženje d.d., Ljubljana, Tbilisijska 85
Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Tbilisijska 85, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.000,00 Sit
Ustanovitelji: OBČINSKA KONFERENCA ZSMS LJUBLJANA VIČ-RUDNIK, Trg
MDB 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
13. 12. 1988.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17064
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02976 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/21899/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: IMC TRADE d.o.o. export-import, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vodnikova 62, 1000 LJUBLJANA
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Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: RESEI ANNELISE, Albrechtdurer
Str. 10,
BELJAK,
vložek:
50.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
27. 8. 1992; JOST JOSEF KARL, Notsch
29, NOTSCH IM GAILTAL, vložek:
50.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
27. 8. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17065
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02977 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/20995/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LIV podjetje za trgovino in promet d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Koprska 94, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: LIV, PODUZEĆE ZA VANJSKOTRGOVINSKI PROMET, TRGOVINU
NA VELIKO I MALO I USLUGE D.O.O., Rakićev trg 13, ZAGREB, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 11. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17066
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02978 z dne 10. 3.
2000 pod št. vložka 1/20935/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ILINDEN Gradbeno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Rimska 9, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Rimska 9, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: ZASEBNO AKCIONERSKO
DRUŠTVO VO MEŠOVITA SOPSTVENOST
ZA GRADEŽNIŠTVO, PROIZVODSTVO, TRGOVIJA I UGOSTITELJSTVO “ ILINDEN “,
STRUGA P.O., Ul. Proleterskih brigada 62
b, STRUGA, ne
odgovarja, vstop:
21. 10. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Osnovni kapital družbe je: 1.800,00 DEM. Poslovni
delež ustanovitelja Zasebno akcionersko
društvo vo mešovita sopstvenost za gradežništvo, proizvodstvo, trgovija in ugostiteljstvo “ Ilinden “, Struga p.o., Ul. Proleterskih
brigada 62 b, Struga je 1.800,00 DEM.
Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik
oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od
objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri
tem sodišču.
Sr-17067
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02979 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/20854/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PHOENIX PHARMA Podjetje za
zastopanje in trgovino, d.o.o., Ljubljana,
Trg OF 14
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Trg OF 14, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 281.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRULIK MIROSLAV, DR.,
Slovenska
17,
ZAGREB,
vložek:
281.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 11. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17068
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02980 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/20461/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TRI DE MARKET podjetje za
zunanjo, notranjo trgovino in zastopanje d.o.o., Ljubljana, Gradaška 12b
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Gradaška 12b, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČEVIĆ NIKOLA, Vj.
Paje Kolariča 5, OSIJEK, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 10. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17069
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02981 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/20416/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KEC Trgovsko podjetje d.o.o.
Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šmartinska c. 28, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZIJADIĆ ISMET, Bjelašnička 53, SARAJEVO, vložek: 50.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 10. 1992; SALIHBEGOVIĆ ALMIR, Nevesinjska 6, SARAJEVO, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 10. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17070
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02982 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/20321/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: HAKU podjetje za zunanjo trgovino in zastopanje d.o.o., Ljubljana,
Bežigrad 6
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Bežigrad 6, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: HASCHEJ FRANZ, Loibegg 43, EBRNDORF, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 10. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17071
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02983 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/20221/00 vpisalo v

Št.

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: HALLMARK ESTATES Podjetje
za turizem d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Likozarjeva 14, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: HALLMARK ESTATES LIMITED, 4 Athol Street Douglas, ISLE OF
MAN, vložek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 10. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17072
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02984 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/20106/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5728525
Firma: NEW SPORT Trgovina s športnimi artikli d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ajdovščina 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SILA GIORGIO, Via Galileo
Galilei 24, TRIESTE/TRST, vložek:
50.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
30. 9. 1992; PADOAN LEONILDE, Via Galileo Galilei 24, TRIESTE/TRST, vložek:
50.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
30. 9. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17073
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02985 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/19977/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ZEFIĆ EUROPA SERVICE Podjetje za turizem, prevoz in trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Železnikarjeva 20
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Železnikarjeva 20, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZEFIĆ ALIJA, Mice Kozara
14, SKOPJE, vložek: 100.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 1. 6. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17074
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02986 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/00235/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DELOVNA ORGANIZACIJA ZA
FIZIČNO IN TEHNIČNO varovanje premoženja Varnost, o.sub.o.
Pravno org. oblika: o.sub.o
Sedež: Koprska 94, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: OBČINSKI LJUDSKI ODBOR LJUBLJANA-CENTER, ., 1000 LJUBLJANA, ostalo, vstop: 10. 4. 1959.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17075
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02987 z dne 8. 3.
2000 pod št. vložka 1/01636/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: P O L I K E M poslovna skupnost bazične in predelovalne kemične industrije, r.o.
Pravno org. oblika: r.o.
Sedež: Einspielerjeva 6, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: ASTRA-ELEKTRONSKI CENTER, P.O., Titova 77, 1000 LJUBLJANA,
ostalo, vstop: 12. 1. 1979; ASTRA-VELETRGOVINA, P.O., Titova 77, 1000 LJUBLJANA, ostalo, vstop: 15. 1. 1979; ASTRA-ZUNANJA TRGOVINA, P.O., Titova 77,
1000
LJUBLJANA,
ostalo,
vstop:
15. 1. 1979; ASTRA-STORITVE, P.O., Bežigrad 11, 1000 LJUBLJANA, ostalo, vstop: 12. 1. 1979; KTM-PROTEKTOR,
N.SOL.O., Ob železnici, 1000 LJUBLJANA, ostalo, vstop: 15. 1. 1979; POLIKEM
TRGOVINA, P.O., Maistrova 10, 1000
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LJUBLJANA, ostalo, vstop: 22. 1. 1979;
SAVA, INDUSTRIJA GUMIJEVIH, USNJENIH
IN
KEMIČNIH
IZDELKOV,
N.O.SOL.O., Škofjeloška 6, 4000 KRANJ,
ostalo, vstop: 11. 1. 1979; ARBO, TOVARNA KEMIČNIH IZDELKOV, P.O., Podgrajska 15, 1260 LJUBLJANA-POLJE, ostalo,
vstop: 23. 11. 1978; JUGOCRYL, INDUSTRIJA KEMIČNIH POMOŽNIH SREDSTEV,
P.O., Titova 81, 1000 LJUBLJANA, ostalo,
vstop: 15. 1. 1979; JUB, KEMIČNA INDUSTRIJA, P.O., Dol pri Ljubljani 28, 1262
DOL PRI LJUBLJANI, ostalo, vstop:
20. 12. 1978;
DONIT,
MEDVODE,
N.SOL.O TOZD TESNIT, MEDVODE,
N.SUB.O., Cesta komandanta Staneta 38,
1215
MEDVODE,
ostalo,
vstop:
16. 1. 1979;
DONIT,
MEDVODE,
N.SOL.O. TOZD LAMINATI, MEDVODE,
N.SUB.O., Cesta komandanta Staneta 38,
1215
MEDVODE,
ostalo,
vstop:
16. 1. 1979;
DONIT,
MEDVODE,
N.SOL.O. TOZD FILTRI, MEDVODE,
N.SUB.O., Cesta komandanta Staneta 38,
1215
MEDVODE,
ostalo,
vstop:
16. 1. 1979;
DONIT,
MEDVODE,
N.SOL.O. TOZD FENOLIT, BOROVNICA,
N.SUB.O., Breg 22, 1353 BOROVNICA,
ostalo, vstop: 16. 1. 1979; DONIT, MEDVODE, N.SOL.O. TOZD PLETILNICA, SODRAŽICA, ., 1317 SODRAŽICA, ostalo, vstop: 16. 1. 1979; DONIT, MEDVODE,
N.SOL.O. TOZD TRIVAL, KAMNIK,
N.SUB.O., Žebljarska pot 5, 1240 KAMNIK, ostalo, vstop: 16. 1. 1979; DONIT,
MEDVODE, N.SOL.O. TOZD KEMOSTIK,
KAMNIK, N.SUB.O., Moljkova pot 10,
1240 KAMNIK, ostalo, vstop: 16. 1. 1979;
DONIT, MEDVODE, N.SOL.O. TOZD SVIT,
KAMNIK, N.SUB.O., Bakovnik, 1240 KAMNIK, ostalo, vstop: 16. 1. 1979; DONIT,
MEDVODE, N.SOL.O. TOZD PLASTOR,
KRIŽEVCI, Nikola Tesla b.b., KRIŽEVCI,
ostalo, vstop: 16. 1. 1979; COLOR, TOVARNA BARV IN LAKOV MEDVODE, P.O., .,
1215
MEDVODE,
ostalo,
vstop:
5. 3. 1979; MELAMIN, KEMIČNA TOVARNA, KOČEVJE, P.O., ., 1330 KOČEVJE,
ostalo, vstop: 15. 1. 1979; HELIOS, KEMIČNA INDUSTRIJA TOZD KEMIČNA TOVARNA, DOMŽALE B.O., ., 1230 DOMŽALE,
ostalo, vstop: 12. 1. 1979; HELIOS, KEMIČNA INDUSTRIJA TOZD TOVARNA LAKOV
IN UMETNIH SMOL, KOLIČEVO, B.O., Količevo, 1230 DOMŽALE, ostalo, vstop:
12. 1. 1979; JUGOTANIN, SEVNICA, P.O.,
Hermanova 1, 8290 SEVNICA, ostalo, vstop: 15. 1. 1979.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17076
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02988 z dne 7. 3.
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2000 pod št. vložka 1/01734/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SKUPNOST ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA ZA LOVSTVO IN RIBIŠTVO SLOVENIJE, r.o. Ljubljana, Prešernova 3
Pravno org. oblika: r.o.
Sedež: Prešernova 3, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: ABC POMURKA-GOZDNO
IN LESNO GOSPODARSTVO N.O.SOL.O.,
MURSKA SOBOTA TOZD GOJITVENO LOVIŠČE FAZAN N.O.SUB.O., Ravenska 10,
9231 BELTINCI, ostalo, vstop: 1. 4. 1981;
ZAVOD ZA GOJITEV DIVJADI TRIGLAV
BLED, P.O., Kidričeva 2, 4260 BLED, ostalo, vstop: 20. 2. 1981; DELOVNA ORGANIZACIJA ZA GOJITEV DIVJADI KOZOROG
P.O. KAMNIK, Pot na poljane 1, 1240 KAMNIK, ostalo, vstop: 28. 4. 1981; GOZDNO
GOSPODARSTVO
KOČEVJE
N.SOL.O. TOZD GOJITVENO LOVIŠČE
MEDVED B.O. KOČEVJE, Reška c. št. 25,
1330
KOČEVJE,
ostalo,
vstop:
16. 3. 1981; GOZDNO GOSPODARSTVO
MARIBOR N.SOL.O. TOZD GOZDARSTVO
OPLOTNICA, ., 2317 OPLOTNICA, ostalo,
vstop: 4. 5. 1981; GOZDNO GOSPODARSTVO POSTOJNA N.SOL.O. TOZD GOJITVENO LOVIŠČE JELEN N.SUB.O. SNEŽNIK, Kozarišče 78, 1386 STARI TRG PRI
LOŽU, ostalo, vstop: 30. 3. 1981; SOŠKO
GOZDNO GOSPODARSTVO TOLMIN
N.SOL.O. TOZD GOZDARSTVO TOLMIN
N.SUB.O., Tumov drevored št. 17, 5220
TOLMIN, ostalo, vstop: 6. 4. 1981; ZAVOD
ZA RIBIŠTVO LJUBLJANA P.O., Župančičeva 9, 1000 LJUBLJANA, ostalo, vstop:
16. 3. 1981;
AGROTEHNIKA-GRUDA,
N.SOL.O. LJUBLJANA TOZD GRUDA-ZUNANJA TRGOVINA LJUBLJANA, N.SOL.O.,
Titova 40, 1000 LJUBLJANA, ostalo, vstop:
4. 6. 1982.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17077
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02996 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16739/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PITERSFOOD d.o.o., podjetje
za hrano, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dunajska 10, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLEČKO IVO, Ul. Pohorskega bataljona 211, 1113 LJUBLJANA,

vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17078
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02997 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16740/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PITERSMAIL d.o.o., podjetje za
elektronsko pošto, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dunajska 10, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLEČKO IVO, Ul. Pohorskega bataljona 211, 1113 LJUBLJANA,
vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17079
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02998 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16741/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PITERSTOURS d.o.o., podjetje
za turizem, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dunajska 10, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLEČKO IVO, Ul. Pohorskega bataljona 211, 1113 LJUBLJANA,
vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
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pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17080
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02999 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16742/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PITERSTRANS d.o.o., podjetje
za transport, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dunajska 10, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLEČKO IVO, Ul. Pohorskega bataljona 211, 1113 LJUBLJANA,
vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17081
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03000 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16743/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PITERSSPORT d.o.o., podjetje
za šport, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dunajska 10, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLEČKO IVO, Ul. Pohorskega bataljona 211, 1113 LJUBLJANA,
vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17082
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03001 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16744/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PITERSED d.o.o., podjetje za
izobraževanje, Ljubljana

Št.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dunajska 10, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLEČKO IVO, Ul. Pohorskega bataljona 211, 1113 LJUBLJANA,
vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17083
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03002 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16745/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PITERSCHEM d.o.o., podjetje
za kemijo, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dunajska 10, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLEČKO IVO, Ul. Pohorskega bataljona 211, 1113 LJUBLJANA,
vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17084
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03003 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16746/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PITERSCOM d.o.o., podjetje za
komunikacije, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dunajska 10, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLEČKO IVO, Ul. Pohorskega bataljona 211, 1113 LJUBLJANA,
vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
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navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17085
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03004 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16747/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PITERSCLEAN d.o.o., podjetje
za čiščenje, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dunajska 10, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLEČKO IVO, Ul. Pohorskega bataljona 211, 1113 LJUBLJANA,
vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17086
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03005 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16750/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: M & V SIJAJ d.o.o., podjetje za
trgovino, kmetijstvo in prevoz Cerknica,
Čabranska 5
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Čabranska 5, 1380 CERKNICA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: OPEKA ALEŠ, Partizanska
47, 1381 RAKEK, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 4. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17087
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03006 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16768/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
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Firma: MESNINE-KORIDA podjetje za
prodajo in predelavo mesa in mesnih
izdelkov d.o.o., Šalka vas
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šalka vas 135, 1330 KOČEVJE
Osnovni kapital: 16.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOSE IVAN, Šalka vas
135, 1330 KOČEVJE, vložek: 16.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17088
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03007 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16771/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: IT’S O.K. Podjetje za tuzemski
in inozemski transport, špedicijo, izvoz uvoz, trgovina na debelo, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Pohorskega bataljona 43,
1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: EMERŠIČ IGOR, Ul. Pohorskega bataljona 43, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17089
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03008 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16772/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DOBLES Podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o., Ljubljana-Šiška
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: C. Andreja Bitenca 100, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOBNIKAR PETRA, C. Andreja Bitenca 100, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
16. 3. 1992.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17090
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03009 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16775/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: Z.P.A. Zastopanje, posredovanje, agencija d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cesta Andreja Bitenca 68,
1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAŠOVEC BOJAN, Kvedrova 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
18. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17091
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03010 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16784/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SELDOM podjetje za izdelavo
lesnih izdelkov, d.o.o., Brezovica
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ul. Ivana Selana 3, 1351
BREZOVICA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SELAN ROMAN, Ivana Selana 3, 1351 BREZOVICA, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
24. 3. 1992; JENKO DRAGO, Gorenjskega odreda 8, 4000 KRANJ, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
24. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-

spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17092
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03011 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16787/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PAVOTO Trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana Zelena pot
11
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Zelena pot 11, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAUČNIK OTON, Zelena
pot 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
7.200,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
16. 3. 1992; PAUČNIK GREGOR, Zelena
pot 11, 1000 LJUBLJANA, vložek: 800,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17093
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03012 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16798/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MATECO trgovina, proizvodnja,
izvoz-uvoz, inženiring d.o.o., Domžale
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljanska 102, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KORŠIČ MILAN, Polanškova 24, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17094
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03013 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16799/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
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Firma: STRONG proizvodnja in storitve, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Puterlejeva 37, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BIZJAK BOJAN, Mengeška
5, 1236 TRZIN, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 28. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17095
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03014 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16802/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5593964
Firma: MULTITEX trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., Rožna dolina c. IX/
19, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Rožna dolina c. IX/19, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HOEFFERLE ROMAN, Rožna dolina c. IX/19, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 9. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17096
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03015 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16805/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AS ELECTRONIC Podjetje za
inženiring, trgovino, proizvodnjo, servis,
d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Trnovčeva 3, 1000 LJUBLJANA-BROD
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SNOJ MARTIN, Trnovčeva
3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 24. 3. 1992; ADAM-

Št.

ČIČ BOGDAN, Podutiška 10 a, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17097
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03016 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16806/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KUKO CONSULTING Podjetje
za trgovino in posredništvo d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ul. 15. aprila 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUKOVIČ SREČKO, Vrbje
42, 3310 ŽALEC, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 25. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17098
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03017 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16808/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ČIČEK proizvodnja in trgovina,
d.o.o., Obrtniška 10, Domžale
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Obrtniška 10, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČIČEK ZVONKO, Lovrečanska 22, ZLATAR BISTRICA, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
25. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-17099
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03018 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/16810/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SIEGFRIED GUGGENBERGER
Podjetje za uvoz in izvoz usnja ter trgovina, d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Tavčarjeva 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KALLINGER SIEGFRIED,
Nico - Dostalstrasse 13/a, SALZBURG, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17100
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03019 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16811/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AGNUS BARBI trgovina in posredništvo, d.o.o., Ljubljana, Bratovževa
ploščad 36
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Bratovževa ploščad 36, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GROS METKA, Bratovševa
ploščad 36, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
7. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17101
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03020 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16813/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ANTARES AUREUS ekonomske, organizacijske, proizvodne in tehnološke storitve, d.o.o., Ljubljana, Moškričeva 36
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Moškričeva 36, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠIMON VANJA, Moškričeva 36, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17102
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03021 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16815/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SB TRADE podjetje za proizvodnjo, trgovino, turizem in gostinstvo,
d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Savlje 22 a, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETRČANKA, Poduzeće za
proizvodnju, trgovinu, turizam i ugostiteljstvo, p.o., Petrčane, PETRČANE, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
4. 8. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17103
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03022 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16819/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5606624
Firma: TIBRA Podjetje za upravljanje
s premoženjem in čiščenje d.o.o. Plemljeva 5, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Plemljeva 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KERNC TINE, Plemljeva 5,
1000 LJUBLJANA, vložek: 3.920,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 12. 3. 1992; ABA Consulting in engineering d.o.o., Lebarška pot
15, 1217 VODICE, vložek: 4.080,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 12. 3. 1992.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17104
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03023 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16820/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KONEL Trgovina, storitve in zastopstvo d.o.o., Bičevje 5, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Bičevje 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 415.000,00 Sit
Ustanovitelji: VURUŠIČ BRANE, Podreča 40, 4000 KRANJ, vložek: 300.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 2. 1992;
GALE DRAGO, Sp. Rudnik II/22, 1000
LJUBLJANA, vložek: 5.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 2. 1992; LAMOVEC
FRANCI, Adamičeva 8, 1356 DOBROVA,
vložek: 5.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 2. 1992; PALJAK VLADIMIR, Ul. Štrauhovih 39, 2000 MARIBOR, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 2. 1992; ŠTEHARNIK SAMO, Trg Borisa Kidriča 7, 2000 MARIBOR, vložek:
5.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
15. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17105
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03024 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16821/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: CEZAR’S center za rekreacijo,
d.o.o., Ljubljana, Pod hribom 3
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Pod hribom 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RUŠITOVIČ DŽEMILA, Gotska 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
18. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)

izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17106
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03025 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16822/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PIZZERIJA JAKA Gostinsko
podjetje, d.o.o., Brilejeva 16, Ljubljana Dravlje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Brilejeva 16, 1117 LJUBLJANA - DRAVLJE
Osnovni kapital: 11.960,00 Sit
Ustanovitelji: JAKŠE MITJA, Brilejeva 16,
1117 LJUBLJANA DRAVLJE, vložek:
11.960,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
20. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17107
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03026 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16823/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MLINČEK Gostinstvo in turizem
d.o.o., Avtokamp, Dragočajna
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Avtokamp Dragočajna, 1216
SMLEDNIK
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRŽMANC GABRIJELA,
Vojkova 87, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
12. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17108
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03027 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16825/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: R & R uvoz, izvoz, inženiring,
marketing in trgovina d.o.o., Medvode,
Rakovnik 13
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Rakovnik 13, 1215 MEDVODE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RADE ROMAN, Rakovnik
13, 1215 MEDVODE, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 27. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17109
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03028 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16829/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ALIMO podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vidičeva 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FLERE OLEG, Zoletova 3,
1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 25. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17110
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03029 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16844/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5752442
Firma: B. COM d.o.o., podjetje za proizvodnjo, svetovanje in inženiring, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kersnikova 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HORVAT BARBARA, Kersnikova 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
25. 3. 1992.

Št.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17111
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03030 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16845/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DIG Računalniške storitve, proizvodnja in trgovina Ljubljana, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Novo Polje cesta XVII/10,
1260 LJUBLJANA - POLJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BIZJAK MATJAŽ, Novo Polje c. XVII/10, 1260 LJUBLJANA POLJE,
vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17112
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03031 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16846/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GVARD trgovsko podjetje,
d.o.o. Ljubljana, Medenska 15
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Medenska 15, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GVARDJANČIČ DUŠAN,
Medenska 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
3. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe 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-17113
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03032 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16849/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: CLAUDIANA Založba, d.o.o.,
Ljubljana, Dražgoška ul. 29
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dražgoška ul. 29, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VUGA MARTA, Dražgoška
ul. 29,
1000
LJUBLJANA,
vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
31. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17114
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03033 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16851/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KORL Trgovsko, storitveno in
gradbeno podjetje, d.o.o. Ljubljana, Šercerjeva 15
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šercerjeva 15, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIKLOŠIČ DRAGO, Šercerjeva 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
1. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17115
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03034 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16855/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: FLAMINGO COMP. trgovina in
storitve, detektivska agencija, export-import d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Zadobrovška 9, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VRHUNC ROMAN, Bratov
Kunavarjev 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
30. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17116
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03035 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16860/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BO - ST podjetje za knjigovodske storitve, lesno proizvodnjo, trgovino, špedicijo in posredovanje, d.o.o.,
Grosuplje, Velika Stara vas 12
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Velika Stara vas 12, 1290
GROSUPLJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKRJANEC STANKA, Velika Stara vas 12, 1290 GROSUPLJE, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
1. 4. 1992; ŠKRJANEC IVAN, Velika Stara
vas 12, 1290 GROSUPLJE, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
1. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17117
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03036 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16864/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MB - TEHNIKA Podjetje za trgovino, zastopništvo in posredovanje
d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Polje 351/b, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARIĆ BRANIMIR, Polje
351/b, 1000 LJUBLJANA POLJE, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
18. 3. 1992.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17118
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03037 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16866/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GASPERIN inženiring d.o.o.,
Dol pri Ljubljani
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Senožeti 30, 1262 DOL PRI
LJUBLJANI
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: UŠTAR MAJDA, Senožeti
30, 1262 DOL PRI LJUBLJANI, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
25. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17119
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03038 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16867/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SKLEDAR podjetje za trgovino, kulturo, informacije d.o.o. Ljubljana,
Zvezna 10 a
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Zvezna 10 a, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SKLEDAR MILAN, Zvezna
10 a, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17120
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03039 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16870/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: POBA Export - import, d.o.o.,
Ljubljana, Prušnikova 71
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Prušnikova 71, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BABIČ POLONA, Prušnikova 71, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17121
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03040 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16873/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AHAČIČ d.o.o., podjetje za trgovino in storitve, Prešernova 1 a, Domžale
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Prešernova 1 a, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: AHAČIČ ZDENKO, Prešernova 1 a, 1230 DOMŽALE, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
25. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17122
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03041 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16874/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GRAFOCHART podjetje za grafično oblikovanje, črkoslikarstvo, sitotisk in druge poslovne storitve, d.o.o., Hubadova 27, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Hubadova 27, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PUŠNAR MILAN, Hubadova 27, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17123
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03042 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16878/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VIPOT inštalacije, gradbena
dela in trgovina d.o.o., Ivančna Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Pot na Vir 10, 1295 IVANČNA
GORICA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GORENČIČ FLORJAN, Pot
na vir 10, 1295 IVANČNA GORICA, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
25. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17124
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03043 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16883/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SIVA PIRANJA prodaja tropskih
rib, aranžerstvo in svetovanje, d.o.o.,
Vide Janežičeve 13, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vide Janežičeve 13, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HREN FRANC, Vide Janežičeve 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
3.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
17. 12. 1991; TROŠELJ DUŠAN, Krivec 3,
1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 17. 12. 1991; TROŠELJ SUZANA, Krivec 3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 3.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 17. 12. 1991.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17125
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03044 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16889/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BO & MO Podjetje za proizvodnjo in servisiranje strojev in opreme,
d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Topniška 43, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MORAVEC BOJAN, Britof
125, 4000 KRANJ, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 22. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17126
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03045 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16890/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LENNOX d.o.o., trgovina in storitve
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Studenec 5 E, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FON GREGOR, Sp. Rudnik II/55, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
20. 3. 1992; FON NIKOLAJ, Kidričeva
ul. 5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe 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-17127
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03046 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16900/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BRESKVA trgovina in storitve,
export - import d.o.o., Mengeš
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dermastjeva 6, 1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BAJRUŠ AHMETAJ, Dermastjeva 6, 1234 MENGEŠ, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
30. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17128
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03047 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16906/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ZEA Proizvodnja in trgovina z
računalniško opremo, uvoz-izvoz, Šmartno pri Litiji d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Velika Kostrevnica 34, 1275
ŠMARTNO PRI LITIJI
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SIRK MATEJ, Velika Kostrevnica 34, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
1. 4. 1992; SIRK IGOR, Velika Kostrevnica
34, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
1. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17129
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03048 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16907/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DAR-TEX d.o.o., proizvodno
in trgovsko podjetje, Ljubljana Pavlovčeva 10
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Pavlovčeva 10, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FARKAŠ DARKO, Komacova 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
25. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17130
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03049 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16908/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KB & CO trgovsko podjetje,
d.o.o. Kamnik
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vilka Rožiča 4/a, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BABNIK KAREL, Vilka Rožiča 4/a, 1240 KAMNIK, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17131
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03050 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16911/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5591937
Firma: H.O.R.D prevozi in predelava
lesa d.o.o., Kočevje, Kolodvorska 16
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kolodvorska 16, 1330 KOČEVJE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: HVALA ROLAND, Klinja vas
74, 1330 KOČEVJE, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 4. 1992; OSMAK DARKO, Ul. heroja Marinclja 8, 1330
KOČEVJE, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
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ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17132
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03051 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16913/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BATVA COMMERCE Podjetje
za trgovino, gostinstvo in prevozne storitve, d.o.o., Ljubljana, Tivolska c. 40
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Tivolska c. 40, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 20.149,00 Sit
Ustanovitelji: BATVA KOMERC TUZLA,
P.O. Preduzeče u privatnoj svojini za trgovinu, ugostiteljstvo i prevozničke usluge, I.
Andriča 86/a, TUZLA, vložek: 20.149,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17133
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03052 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16927/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: NIRA Podjetje za najemanje in
reparaturo avtomobilov, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Polje c. XLVI/1, 1260 LJUBLJANA - POLJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RADIČ NINO, Polje C.
XLVI/1, 1260 LJUBLJANA POLJE, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
21. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17134
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03053 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16928/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VRT drevesničarstvo, vrtnarstvo in cvetličarstvo d.o.o., Ihan, Domžale
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ihan 95, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SLOVNIK BOŠTJAN, Ihan
95, 1230 DOMŽALE, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 31. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17135
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03054 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16934/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DBPROJECT Trgovina in računalniški inženiring, Ljubljana d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kunaverjeva 14, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOLINŠEK BORIS, Kunaverjeva 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
12. 9. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17136
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03055 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16936/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: IZBIRA trgovina in poslovne
storitve, d.o.o., Litijska 260, Dobrunje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Litijska 260, 1261 DOBRUNJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
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Ustanovitelji: KODRIČ ALEŠ, Litijska
260, 1261 LJUBLJANA DOBRUNJE, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
2. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17137
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03056 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16941/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VP transport, špedicija in trgovina, d.o.o. Komenda
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Žeje 7, 1218 KOMENDA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIDMAR PAVEL, Žeje 7,
1218 KOMENDA, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 30. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17138
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03057 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16945/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MONT-SERVIS Montaža in servis športne opreme, d.o.o., Strmeckijeva 6, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Strmeckijeva 6, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOMINIK IVAN, Strmeckijeva 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
2. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe 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-17139
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03058 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16947/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: CARTOGRAF podjetje za oblikovanje, tiskanje in posredništvo, d.o.o.,
Krakovska 19, Domžale
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Krakovska 19, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAVLIČ JANEZ, Krakovska
19, 1230 DOMŽALE, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 3. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17140
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03059 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16948/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: CCI informacijski, računalniški
in elektrotehniški inženiring d.o.o., Ljubljana, Adamičeva 2
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Adamičeva 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČELAN MARTINA, Adamičeva 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
2. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17141
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03060 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16949/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: FRANC komercijala, trgovina,
transporti, inženiring, uvoz-izvoz d.o.o.,
Šmarje Sap
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Tlake 22 b, 1293 ŠMARJE
SAP
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Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PUSTAVRH FRANC, Tlake
22 b, 1293 ŠMARJE SAP, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
31. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17142
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03061 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16957/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VETCOM Podjetje za promet z
opremo in kemičnimi sredstvi za veterinarstvo d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Prelovčeva 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DEU PAVLE, Prelovčeva 2,
1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 9. 7. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17143
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03062 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16974/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: INFANT d.o.o., trgovsko in storitveno podjetje, Ljubljana Kolodvorska
24
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kolodvorska 24, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HEGEDUŠ BARBARA, Potrčeva 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
26. 3. 1992; KALAN KATJUŠA, Adamičeva
8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 26. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)

Stran

2698 / Št. 28 / 30. 3. 2000

izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17144
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03063 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16975/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5632749
Firma: NARO trgovsko storitveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Cankarjeva 4/I
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cankarjeva 4/I, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JANČAR ROVAN NATAŠA,
Ljubljanska 72, 1293 ŠMARJE SAP, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
3. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17145
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03064 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16976/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SCHUBERT d.o.o., trgovina in
storitve, uvoz-izvoz, Ljubljana, Linhartova 49
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Linhartova 49, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SCHUBERT VANDA, Linhartova 49, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
2. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17146
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03065 z dne 23. 2.
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2000 pod št. vložka 1/16979/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5607337
Firma: FIGARO Proizvodno, trgovsko
in storitveno podjetje d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Povšetova 104/a, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GREGORIČ IZTOK, Povšetova 104/a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
22. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17147
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03066 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16980/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LEUMA Trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Ljubljana Livada 8
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Livada 8, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEKŠE STANE, Livada 8,
1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 25. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17148
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03067 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16981/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: IPSO podjetje za proizvodno,
storitveno, posredniško in trgovsko dejavnost, Kamnik, Podgorje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Podgorje 96, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAJH MARKO, Ziherlova
ploščad 8, 2250 PTUJ, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 1. 1992; KO-

CJANČIČ ROBERT, Pobeška c. 17, 6000
KOPER, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17149
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03068 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16983/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VEXIMO T & T družba za turizem, trgovino in gostinstvo, d.o.o. Logatec
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Pehačkova 11, 1370 LOGATEC
Osnovni kapital: 8.100,00 Sit
Ustanovitelji: POLJŠAK MITJA, Pehačkova 11, 1370 LOGATEC, vložek:
4.050,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
8. 4. 1992; SMERDELJ JURE, Novo Polje
C XXI/4, 1260 LJUBLJANA POLJE, vložek:
4.050,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
8. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17150
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03069 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16984/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: CARNIA poslovne storitve,
d.o.o., Ljubljana, Kajuhova 35
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kajuhova 35, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BERND PETER FRANC,
Griegstrasse 5/12/14, DUNAJ, vložek:
2.400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
8. 12. 1992; ŠKRINJAR MOJCA, Cesta na
Lenivec 20, 6210 SEŽANA, vložek:
2.400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
8. 12. 1992; D ANGELO ANTONIO, V. le
Puglie 20, MILANO, vložek: 3.200,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 8. 12. 1992.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17151
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03070 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/16995/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: REMS d.o.o., podjetje za trgovino in storitve, Ljubljana, Hubadova 31
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Hubadova 31, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: REMS IZTOK, Hubadova
31, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17152
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03071 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/17000/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: HERBA MEDICAL biofarmacija
d.o.o., Ljubljana, Vošnjakova 5
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vošnjakova 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LIKOVNIK MILAN, Resljeva 33, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 10. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17153
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03072 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/17008/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SCALAR podjetje za gradbeništvo, gostinstvo in turizem, d.o.o., Ljubljana, Javorjev drevored 5
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Javorjev drevored 5, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GALA ZORAN, Javorjev
drevored 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
31. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17154
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03073 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/17010/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: INTEREA d.o.o., podjetje za organizacijske, tehnološke, tehnične, raziskovalne, izobraževalne in svetovalne
dejavnosti
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vrhovci c. XII/24, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LENČE ALJOŠA, Prušnikova 47, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 3. 1992; BARBIČ JOŽICA, Vrhovci c. XII/24, 1000
LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. list RS štev. 54/
99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku
sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17155
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03074 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/17011/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: RONDO INTERNATIONAL podjetje za poučevanje glasbene teorije in
igranja glasbil..., in trgovino z glasbili,
d.o.o., Ulica aktivistov 13, Ljubljana
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ulica aktivistov 13, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAJNIK BORIS, Ul. aktivistov 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
19. 3. 1992; GAČNIK DUŠAN, Ul. Narodne zaščite 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
19. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17156
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03075 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/17024/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: EFC d.o.o., trgovina in storitve,
Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ul. 28. maja 59, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GALE-KIRN DANICA,
Ul. 28. maja 59, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
3. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17157
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03076 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/17027/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5604516
Firma: DINX KOVIND uvoz, izvoz, obdelava, proizvodnja, d.o.o., Logatec, Cesta talcev 11
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cesta talcev 11, 1370 LOGATEC
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAČEK ZVONIMIR, Cesta
talcev 11, 1370 LOGATEC, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
31. 3. 1992.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17158
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03077 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/17032/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GERDA TRADE podjetje za proizvodnjo, trgovino in turizem d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Streliška 12, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BEČIROVIČ SEMIR, Sketova 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
25. 3. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17159
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03078 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/17034/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DEKADA podjetje za poslovne
in tehnične storitve d.o.o. Hrastnik
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Čeče 52, 1430 HRASTNIK
Osnovni kapital: 23.205,00 Sit
Ustanovitelji: KREŽE BOJAN, Čeče 52,
1430 HRASTNIK, vložek: 23.205,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 2. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17160
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03079 z dne 24. 2.
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2000 pod št. vložka 1/17035/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VILBA podjetje za trgovino, gostinstvo, turizem in oblikovanje, d.o.o.,
Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Celovška 149, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GORIČAN BARBARA, Celovška 149, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
1. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17161
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03080 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/17037/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AGENCIJA GLOREX Izterjava
in storitve varovanja d.o.o., Domžale
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šumberška c 44, Zaboršt,
1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČAVŽ VLASTA, Šumberška
c. 44, Zaboršt, 1230 DOMŽALE, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
25. 1. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17162
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03081 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/17047/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5620252
Firma: VENERA-H trgovina in storitve,
export-import d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Delakova 2, 1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: XHAVIT SHAQIRI, Metoda
Mikuža 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
24. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17163
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03082 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/17051/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: WILCO d.o.o., računalništvo,
proizvodno strojništvo, komerciala, Aličeva ul. 22, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Aličeva ul. 22, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LESKOVŠEK BOJAN-MARIJAN, Celovška 123, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 2. 1992; RAPUŠ JOŽE, Aličeva ul. 22,
1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17164
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03083 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/17054/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LH-STIK Podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o. Log 25, Hrastnik
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Log 25, 1430 HRASTNIK
Osnovni kapital: 8.554,00 Sit
Ustanovitelji: HLASTEC LEONARDO,
Log 25, 1430 HRASTNIK, vložek:
8.554,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
25. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17165
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03084 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/17061/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TINO trgovina in turizem,
d.o.o., Ljubljana, Funtkova 28
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Funtkova 28, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RESMAN MITJA, Funtkova
28, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17166
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03110 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/06647/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: FORUM - TRADE Podjetje za
marketing, storitve, trgovino in gostinstvo, p.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Šmartinska 152, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PULIČ IGOR, Titova 6,
1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 Sit,
ostalo, vstop: 31. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17167
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03111 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/02097/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Št.

Firma: YAVNOST p.o. Stiki z javnostjo,
marketing, oglaševanje
Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Ilirska cesta 18, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 14.400,00 Sit
Ustanovitelji: PŠENIČNY ANDREJA, Ul.
Gubčeve brigade 41, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 7.200,00 Sit, ostalo, vstop:
18. 4. 1989; NIKOLIĆ MILAN PECA, Vojvode Mišića 172, OBRENOVAC, vložek:
7.200,00 Sit, ostalo, vstop: 18. 4. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17168
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03112 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/01962/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KNJIGOPROMET Podjetje za trgovino in proizvodnjo p.o., Proletarska
4, Ljubljana
Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Proletarska 4, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: “ JUGOSLOVANSKA MEDICINSKA NAKLADA “ RO S P.O. ZAGREB
TOZD JUGOSLOVANSKA MEDICINSKA
KNJIGA “ YU MEDICA “, Kavčičeva 6, 1000
LJUBLJANA, ostalo, vstop: 5. 11. 1987.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17169
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03113 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/01902/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MIKROHIT Računalništvo in inženiring p.o., Ljubljana, Slovenska cesta 30
Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Slovenska cesta 30, 1000
LJUBLJANA
Ustanovitelji: ZVEZA SOCIALISTIČNE
MLADINE SLOVENIJE, REPUBLIŠKA KONFERENCA, Dalmatinova 4, 1000 LJUBLJANA, ostalo, vstop: 4. 6. 1986.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
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32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17170
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03131 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/07761/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DAVID Podjetje za trgovino, turizem in prevozništvo, d.o.o., Ljubljana,
Polanškova 1
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Polanškova 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DAVIDOVIĆ NEDELJKO,
Polanškova 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
2. 7. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17171
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03132 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/08260/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KERN d.o.o., Ljubljana, Podjetje za marketing in trgovino
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Martina Krpana 6, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KERN ALEKSANDRA, Martina Krpana 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
20. 8. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17172
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03133 z dne 24. 2.
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2000 pod št. vložka 1/17062/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DISKONT BISER mednarodno
trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Bilečanska 5
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Bilečanska 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: POTOČNIK FRANC, Bilečanska 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
8. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17173
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03134 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/17066/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: FSR Trgovina, marketing, inženiring d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ježa 4, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FORSTER IGOR, Ježa 4,
1231 LJUBLJANA ČRNUČE, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
6. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17174
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03135 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/17076/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GAMESYS d.o.o., trgovina in
zastopstva, Letališka 33/IV, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Letališka 33/IV, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 16.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRUJA MICHAEL, HARTENSTRASSE 130, GRAZ, vložek: 6.400,00
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Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 1. 1992; LEBERNEG GERALD, Ziegelstrasse 4, GRAZ,
vložek: 6.400,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 1. 1992; MURKO ALENKA, Ukmarjeva
2, 6320 PORTOROŽ, vložek: 3.200,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 15. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17175
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03136 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/17082/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MINK podjetje za založništvo,
trgovino, izvoz-uvoz, inženiring in finančno svetovanje, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kolodvorska 20 a, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KERIN MIHA, Kolodvorska
20 a, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17176
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03137 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/17083/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MIBA d.o.o., informacijski inženiring, proizvodnja, trgovina
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Celovška 177, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAVLIN MITJA, Celovška
177, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma

delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17177
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03138 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/17092/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5623987
Firma: TEHNOMETAL Podjetje za trgovino, zastopanje in posredništvo, Domžale, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Župančičeva 6, Dob, 1233
DOB PRI DOMŽALAH
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: CEZAR TONČEK, Župančičeva 6, Dob, 1233 DOMŽALE, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
17. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17178
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03139 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/17093/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GUINES Poslovne storitve, trgovina in posredovanje, d.o.o., Ljubljana, Celovška 181
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Celovška 181, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: POVŠE IGOR, Celovška
181, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17179
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03140 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/17094/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
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iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AVTOBAZA d.o.o., podjetje za
trgovino, storitve, marketing in zunanjo
trgovino, Ljubljana, Rudnik I/11
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Rudnik I/11, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VOZELJ MARJAN, Rudnik
I/11, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17180
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03141 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/17098/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: CASTELLO trgovina, gostinstvo, marketing, d.o.o., Ljubljana Grablovičeva 38
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Grablovičeva 38, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 11.016,00 Sit
Ustanovitelji: GALE ANDREJ, Grablovičeva 38, 1000 LJUBLJANA, vložek:
11.016,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
2. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17181
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03142 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/17106/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ASTROTRADE Trgovsko podjetje d.o.o., Medvode
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ostrovrharjeva ul. 3, 1215 MEDVODE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: POŽENEL BLAŽ, Ostrovrharjeva ul. 3, 1215 MEDVODE, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
31. 3. 1992.

Št.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17182
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03143 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/17107/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AVTO BO trgovina, posredniške in agencijske storitve, d.o.o., Lukovica, Gradišče 42
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Gradišče 42, 1225 LUKOVICA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTUPICA BOJAN, Gradišče 42, 1225 LUKOVICA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17183
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03144 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/17117/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LEGOLES d.o.o., podjetje za
proizvodnjo in trgovino, Lipsenj
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Lipsenj 25 a, 1384 GRAHOVO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GORNIK JOŽE, Lipsenj 25
a, 5242 GRAHOVO, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 25. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17184
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03145 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/17122/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KAMBI Podjetje za storitve, trgovino, zunanjo trgovino in posredništvo, Ljubljana d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vzajemna 42, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAVČIČ MIRAN, Vzajemna
42, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 11. 1991;
KAVČIČ BREDA, Vzajemna 42, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 11. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17185
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03146 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/17123/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MENČA d.o.o., podjetje za posredniške, komercialne in finančne posle, Šišenska 45, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šišenska 45, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIKLAVČIČ MILENA, Šišenska 45, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.080,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
27. 3. 1992; PFEIFER BORUT, Zupančičeva 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
3.920,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
27. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17186
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03147 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/17128/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ARHIDES d.o.o., projektiranje,
inženiring, design, Ljubljana
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vojkova 52, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KREGAR M. MAGDALENA,
Vojkova 52, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
6. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17187
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03148 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/17133/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DRABIK podjetje za izvajanje
instalacij in trgovino, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Černetova 38, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DRABIK ZLATKO, Černetova 38, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
26. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17188
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03149 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/17136/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: JUMI d.o.o., podjetje za inženiring, storitve in proizvodnjo, Domžale
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Miklošičeva ulica 1 A, 1230
DOMŽALE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VRANKAR IGOR, Miklošičeva ul. 1 a, 1230 DOMŽALE, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
25. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izb-
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risalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17189
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03150 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/17141/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: COTIM Podjetje za marketing,
proizvodnjo..., ter drugimi neživilskimi in
živilskimi proizvodi d.o.o., Vodice, Bukovica 1 C
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Bukovica 1 c, 1217 VODICE
PRI LJUBLJANI
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRANJEC MATJAŽ, Bukovica 1c, 1217 VODICE PRI LJUBLJANI, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17190
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03151 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/17144/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ARUENA podjetje za trgovino,
izdelavo, restavratorstvo in cenitve izdelkov iz žlahtnih kovin, d.o.o., Ljubljana, Rimska 6
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Rimska 6, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 147.174,00 Sit
Ustanovitelji: PORENTA EVA, Gortanova
4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 73.587,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1992; SCHNECK CHRISTOPH JOHANN, Spitalgasse 12, 8718 PRIVHSENSTADT, vložek:
73.587,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
9. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17191
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03152 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/17146/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VITOMIS izobraževalni center
za QI GUNG Ljubljana, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Maroltova 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: CAH VIŠNJA, Maroltova 5,
1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 27. 3. 1992; HALIK
TOMISLAV, Ižanska 116, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 27. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17192
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03153 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/17147/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: RAJGELJ Podjetje za gostinstvo in turizem, d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cesta 27. aprila 25, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAJGELJ LEA, Cesta 27.
aprila 25, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
25. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17193
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03154 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/17155/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: HOPLA d.o.o., trgovina, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Petkova 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HEMLER MOJCA, Petkova 1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17194
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03155 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/17157/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SBP Zaključna dela v gradbeništvu, trgovina in storitve Ljubljana,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Glinškova ploščad 1, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PELKO FRANC, Glinškova
ploščad 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
1. 4. 1992; BOHINEC DUŠAN, Gallusovo
nabrežje 39, 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 registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17195
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03156 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/17158/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MITNICA Trgovina, gostinstvo,
svetovanje d.o.o., Dolenjska c. 28, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dolenjska c. 28, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JERE VLADISLAVA, Jeranova 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
6. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
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izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17196
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03157 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/17161/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: JASMINA EXPORT-IMPORT
Podjetje za uvoz in izvoz, trgovino, zastopanje, posredovanje in kooperacije,
d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Trg revolucije 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: OKANOVIĆ SMAIL, Trg revolucije 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
15. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17197
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03158 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/17173/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KORING Podjetje za inženiring, gradbeništvo, proizvodnjo in trgovino, d.o.o. Ljubljana, Dolenjska c. 83
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dolenjska cesta 83, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KORELC BRANKO, Bratov
Učakar 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
5.600,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
6. 4. 1992; BREGAR NUŠA, Na ulicah 55,
1234 MENGEŠ, vložek: 2.400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 6. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-17198
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03159 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/17183/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: JOTEX Podjetje za trgovino in
storitve d.o.o., Ljubljana Sneberska
c. 29 a
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Sneberska c. 29 a, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRDINA JOLANDA, Sneberska c. 29a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
26. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17199
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03160 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/17185/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ELSI podjetje za razvoj in proizvodnjo elektronskih sistemov d.o.o.,
Ljubljana, Živalčeva 11
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Živalčeva 11, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VUKŠINIČ PETER, Putrihova 6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17200
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03161 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/17196/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: UNIROS Trženje in svetovanje,
d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Potrčeva 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROSINA IGOR, Potrčeva 4,
1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 1. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17201
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03162 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/17199/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: RANSOM d.o.o., podjetje za zastavljanje predmetov, proizvodnjo, trgovino in zastopanje, Ljubljana, Gallusovo
nabrežje 29
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Gallusovo nabrežje 29, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SVETELJ ROBERT, Jesenkova 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
15. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17202
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03163 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/17211/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TERRAC Računalniški inženiring d.o.o., Kamnik
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Jakopičeva 20, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ANDREJAŠ LEON, Jakopičeva 20, 1240 KAMNIK, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
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spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17203
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03168 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/21068/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: UPRA p.o., podjetje za upravljanje stanovanjskih hiš, storitve, uvoz izvoz, trgovina, Slovenčeva 23, Ljubljana
Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Slovenčeva 23, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 109.050,00 Sit
Ustanovitelji: LILIK BORUT, Trebinjska
11, 1000 LJUBLJANA, vložek: 109.050,00
Sit, ostalo, vstop: 1. 2. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17204
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03169 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/17573/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5708010
Firma: LARK podjetje za finančni inženiring d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cesta vstaje 35, 1211 LJUBLJANA-ŠMARTNO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKRJANEC BOJAN, Topniška 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
3.920,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
8. 4. 1992; URBAN JOSEF, Drassendorferstrasse 114, KLAGENFURT, vložek:
4.080,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
8. 11. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17205
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03170 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/20648/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: JEKLOTEHNA - SPOCK Trgovsko podjetje d.o.o. Ljubljana, Šmartinska 152
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šmartinska 152, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 16.877.700,00 Sit
Ustanovitelji: JEKLOTEHNA MARIBOR
D. D., Partizanska 34, 2109 MARIBOR,
vložek: 5.569.641,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 8. 9. 1992; LESAL D. O. O., Osterčeva 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
5.569.641,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
8. 9. 1992; SPOCK GERHARD, Hauptplatz 13, BOROVLJE, AVSTRIJA, vložek:
5.738.418,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
8. 9. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17206
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03175 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/20113/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DOLMEX Podjetje za zunanjetrgovinsko poslovanje, d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 65
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dunajska 65, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 117.211,50 Sit
Ustanovitelji: KRKA, P.O.NOVO MESTO, Cesta herojev 45, 8000 NOVO MESTO, vložek: 39.110,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 11. 5. 1992; S.A.FINANZINARIA
PER I TRAFFICI INTERNAZIONALI S.p.A.,
Via della Geppa 9, TRIESTE, ITALY, vložek:
39.108,70 Sit, ne
odgovarja, vstop:
11. 5. 1992; KARANTA G.M.B.H., WIEN,
Alserbachstrasse 14-16, AVSTRIJA, vložek:
38.992,80 Sit, ne
odgovarja, vstop:
11. 5. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17207
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03221 z dne 29. 2.
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2000 pod št. vložka 1/16047/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5574625
Firma: ACCOUNT TAX FREE FINANCE
d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dunajska 106, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: MRHAR ZVONKO, Čatež
16, 8212 VELIKA LOKA, vložek: 9.900,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 10. 1991;
KNAUS MATJAŽ, Rožna dol. C. 21/5 a,
1000 LJUBLJANA, vložek: 100,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 22. 10. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17208
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03222 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/02167/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: EUROPDACH krovstvo, kleparstvo, hidro-termo izolacija, Ljubljana, Savlje 50, p.o.
Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Savlje 50, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 500,00 Sit
Ustanovitelji: CVETKOVIČ BRANISLAV,
Savlje 50 a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
500,00 Sit, ostalo, vstop: 30. 6. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17209
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03223 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/19950/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PREGO d.o.o. export-import,
Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kamniška 14, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit

Št.

Ustanovitelji: BILIČ NENAD, Ul. Radičeva 5, SARAJEVO, vložek: 100.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 24. 8. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17210
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03237 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/22865/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: IKTUS d.o.o. proizvodnja, promet blaga in storitev
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljanska 10, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 114.028,90 Sit
Ustanovitelji: VIDALI DUŠAN, Ljubljanska
10, 1230 DOMŽALE, vložek: 114.028,90
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 5. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17211
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03282 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/09990/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: S DIGITAL Trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Jamova
52
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Jamova 52, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽNIDARŠIČ SILVESTER,
Jamova 52, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
27. 8. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
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sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17212
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03283 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/22436/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ANLOX Podjetje za trgovino,
storitve in proizvodnjo, d.o.o., Radomlje, Pelechova 82
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Pelechova 82, 1235 RADOMLJE
Osnovni kapital: 108.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRČAR ANDREJ, Pelechova 82, 1235 RADOMLJE, vložek:
54.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
14. 4. 1993; GRČAR LOJZKA, Pelechova
82, 1235 RADOMLJE, vložek: 54.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 4. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17213
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03284 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/24230/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: CARACOL d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, trgovino, gostinstvo turizem, marketing, storitve, zunanjo trgovino, prevozništvo, zastopanje tujih partnerjev in...
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Leninov trg 9, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 630.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKORJANC IGOR, Leninov
trg 9, 1000 LJUBLJANA, vložek:
630.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 6. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17214
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03285 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/17226/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AUTOHIŠA-BAVARIA podjetje
za trgovino, proizvodnjo in servis, Ulica
bratov Židan 32, Ljubljana, d.d.
Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Ulica bratov Židan 32, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 80.000,00 Sit
Ustanovitelji: MEGLIČ MILAN, Jezerci 7,
4282 GOZD MARTULJEK, vložek:
20.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
31. 3. 1992; HUNJET IVO, Glavarjeva 37,
1000 LJUBLJANA, vložek: 20.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 31. 3. 1992; MLAKAR IZTOK, Skapinova 13, 1000 LJUBLJANA, vložek: 20.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 3. 1992; ZBAŠNIK AMALIJA, Breg 74, 1310 RIBNICA, vložek:
20.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
31. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17215
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03286 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/12309/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TRGOTEHNA podjetje za notranjo in zunanjo trgovino d.o.o., Trpinčeva 71, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Trpinčeva 71, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: CEPIN JANEZ, Glinškova
pl. 9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 2. 1991; DAMJANIĆ ZORAN, Ljubljanska 80, 1230 DOMŽALE, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 2. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17216
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03287 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/14452/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
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Firma: Q-EPAKO trgovina, kooperacija d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Beričevo 58, 1262 DOL PRI
LJUBLJANI
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠORLI JANEZ, Beričevo
58, 1262 DOL PRI LJUBLJANI, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
5. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17217
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03288 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/14354/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AVOCADO export, import, Ljubljana, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Chengdujska 30, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: OSTANEK VOJKO, Chengdujska 30, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
19. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17218
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03289 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/14308/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: HISUP podjetje za upravljanje
stanovanjskih objektov, finančno ekonomske storitve d.o.o., Ljubljana, Primožičeva 1
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Primožičeva 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LENČE NADA, Pirimožičeva l, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17219
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03290 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/14148/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TIM ’49 d.o.o., uvoz, izvoz, urarstvo, zlatarstvo, optika, Mestni trg 19,
Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Mestni trg 19, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 6.000,00 Sit
Ustanovitelji: MALALAN DARKO, Narodna ul. 133, OPČINE, TRST, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
16. 9. 1991; MALALAN MILKO, Norodna
ul. 131, OPČINE, TRST, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 9. 1991; MALALAN PETER, Narodna ul. 131, OPČINA,
TRST, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 16. 9. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17220
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03291 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/13951/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ANANDA IN trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o., Dol pri Ljubljani,
Vinje 40
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vinje 40, 1262 DOL PRI LJUBLJANI
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAGOŽEN IVAN, Volog 29,
3000 CELJE, vložek: 1.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 10. 1991; PEČNIK
IGOR, Pusto polje 26/a, 3000 CELJE, vložek: 1.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 10. 1991; VEBER ROK, Na otoku 3,
3000 CELJE, vložek: 1.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 10. 1991; PERC JERNEJA, Dušana Kvedra 31, 3000 CELJE,
vložek: 1.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop:

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
10. 10. 1991; PINTARIČ ROBERT, Vinje
40, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.600,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 10. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17221
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03292 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/13907/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MA - GO storitveno podjetje,
d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Mariborska 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽUGIĆ SLAVKO, Mariborska 4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 10. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17222
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03293 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/13662/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: NUSPL IMPEX proizvodnja in
trgovina, d.o.o. Ljubljana, Primožičeva
35
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Primožičeva 35, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: NUSPL JOSEF, Berliner strasse 23-25, SENDEN, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 7. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-17223
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03294 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/12605/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: POLYART podjetje za inženiring, software, oblikovanje in storitve Ljubljana, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Einspielerjeva 19, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SIMČIČ MARKO, Einspielerjeva 19, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
22. 5. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17224
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03296 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/20100/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: STUP Trgovsko podjetje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cankarjev trg št. 6, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KEPEŠ DERVIŠALIJA, Dobroševiči br. 2, SARAJEVO, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 9. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17225
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03297 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/24014/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SLOMES d.o.o., Podjetje za
proizvodnjo, predelavo in trgovino z mesom in mesnimi izdelki, Ljubljana, Dunajska 22
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

28 / 30. 3. 2000 / Stran 2709
Sedež: Dunajska 22, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SOIMEX S.R.L. TOMBOLO, Via Sommavilla 102, ITALIJA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
1. 2. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17226
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03298 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/24054/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MERSIN podjetje za trgovino,
posredovanje, export-import, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Tabor 9, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: TAIRI DAUT, Major Čede
Filipovski
88,
GOSTIVAR,
vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 2. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17227
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03299 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/24141/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SHARMAL Podjetje za trgovino
in zastopanje d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šmartinska c. 132, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BALZANO GERARDO, Guidotti No 31, BUDRIO (BOLOGNA), vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
5. 7. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
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pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17228
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03300 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/23996/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: JAPRA EXPORT proizvodno
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Vogelna 4
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vogelna 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 140.000,00 Sit
Ustanovitelji: KERANOVIĆ HUSEIN, Suhača,
BOSANSKI
NOVI,
vložek:
140.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
24. 5. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17229
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03313 z dne 1. 3.
2000 pod št. vložka 1/19874/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5663105
Firma: BIOPACK trgovina, proizvodnja, inženiring, d.d.
Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Slovenčeva 22, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.000.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRONTELJ JANEZ, Povšetova 68, 1000 LJUBLJANA, vložek:
600.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
5. 10. 1992; REBERNIK FRANJO VLADIMIR, Povšetova 40, 1000 LJUBLJANA, vložek: 200.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
5. 10. 1992; BIZAJ RUDOLF, Lovkova 2,
1380 CERKNICA, vložek: 200.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 5. 10. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17230
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03373 z dne 8. 3.
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2000 pod št. vložka 1/11370/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: J.P.E. TRADE Export-import,
d.o.o., Ljubljana, Novo Polje, Cesta XVI/
20 A
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Novo Polje, Cesta XVI/20 a,
1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČERNE JANEZ, Novo Polje, Cesta XVI/20a, 1000 LJUBLJANA, vložek: 666,68 Sit, ne odgovarja, vstop:
8. 1. 1991; SIMONČIČ PETER, Bratov Koval 13, 1000 LJUBLJANA, vložek: 666,66
Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 3. 1993; GIACOMUZZI ELVIO, Via Ca de Gatti 4, PIEVE
D’OLMI, ITALIJA, vložek: 666,66 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 3. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17231
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03374 z dne 8. 3.
2000 pod št. vložka 1/19346/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SLO - TELECOM Podjetje za
telekomunikacije, trgovino in mednarodno trgovino d.o.o.
Pravno org. oblika:
Sedež: Židovska 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MURNIK ANDREJA, Via Signorelli 12, MILANO, ITALIJA, vložek:
100.000,00
Sit,
ostalo,
vstop:
19. 6. 1992; HRIBAR MARIJA, Novakova
5, 1000 MENGEŠ, ostalo, vstop:
19. 6. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17232
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03375 z dne 8. 3.
2000 pod št. vložka 1/13273/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: MODULUS svetovanje, inženiring in finance, d.d., Hrastnik
Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Trg F. Kozarja 7, 1430 HRASTNIK
Osnovni kapital: 55.125,00 Sit
Ustanovitelji: SKUPŠČINA OBČINE
HRASTNIK, Izvršni svet občine Hrastnik,
1430 HRASTNIK, vložek: 22.210,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 15. 6. 1991; PROF.
GOJKO STANIČ družba za svetovanje, inženiring in založništvo, d.o.o. Ljubljana, Kraška 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
32.915,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
15. 6. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17233
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03376 z dne 13. 3.
2000 pod št. vložka 1/01371/32 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BEOGRADSKA BANKA-BEOGRAD, OSNOVNA BANKA v Ljubljani
Pravno org. oblika: fin. org.
Sedež: Titova c. 40, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: IMV, ., 8000 NOVO MESTO, ostalo, vstop: 31. 8. 1976; AERO Tovarna celuloze Medvode, ., 1215 MEDVODE, ostalo, vstop: 31. 8. 1976; GUMACOMMERCE, Celovška 4o, 1000 LJUBLJANA, ostalo, vstop: 31. 8. 1976; DENTAL,
Titova cesta 25, 1000 LJUBLJANA, ostalo,
vstop: 31. 8. 1976; DANA Tovarna rastlinskih specialitet in destilacija, Mirna, 8233
MIRNA, ostalo, vstop: 31. 8. 1976; SOP
Specializirano podjetje za industrijsko opremo, Gasilska 3, 8270 KRŠKO, ostalo, vstop: 31. 8. 1976; ELMA Tovarna gospodinjskih aparatov in elektromateriala, Črnuče,
1000
LJUBLJANA,
ostalo,
vstop:
31. 8. 1976; DONIT Kemična industrija Medvode, Medvode 59, 1215 MEDVODE,
ostalo, vstop: 31. 8. 1976; PIVOVARNA LAŠKO, Laško, 3270 LAŠKO, ostalo, vstop:
31. 8. 1976; MANUFAKTURA, Trubarjeva
27, 1000 LJUBLJANA, ostalo, vstop:
31. 8. 1976; VOLAN, Kersnikova ulica 6,
1000
LJUBLJANA,
ostalo,
vstop:
31. 8. 1976; KRKA Tovarna farmacevtskih
in kemičnih izdelkov, ., 8000 NOVO MESTO, ostalo, vstop: 31. 8. 1976; AGROKOMBINAT, ., 8270 KRŠKO, ostalo, vstop:
31. 8. 1976; ELEKTROTEHNA N.SOL.O.,
TOZD ELEX N.SOL.O., Titova 51, 1000
LJUBLJANA, ostalo, vstop: 31. 8. 1976;
PLUTAL, Celovška 32, 1000 LJUBLJANA,
ostalo, vstop: 31. 8. 1976; ABC, ., 1000
LJUBLJANA, ostalo, vstop: 31. 8. 1976;
MARKETING, ., 1000 LJUBLJANA, ostalo,
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vstop: 31. 8. 1976; OBNOVA, Titova cesta
39, 1000 LJUBLJANA, ostalo, vstop:
31. 8. 1976; USNJE PLAST N.SOL.O., Komenskega 22, 1000 LJUBLJANA, ostalo,
vstop: 31. 8. 1976; ELEKTROVOD, .,
8000
LJUBLJANA,
ostalo,
vstop:
31. 8. 1976; PIONIR, Kettejev drevored
37, 8000 NOVO MESTO, ostalo, vstop:
31. 8. 1976; KOMPAS RENT A CAR, .,
1000
LJUBLJANA,
ostalo,
vstop:
31. 8. 1976; MEGRAD, Celovška 136,
1000
LJUBLJANA,
ostalo,
vstop:
31. 8. 1976; SALUS, ., 1000 LJUBLJANA,
ostalo, vstop: 31. 8. 1976; GARANT, .,
3313
POLZELA,
ostalo,
vstop:
31. 8. 1976; KOVINARSKA, ., 8270 KRŠKO, ostalo, vstop: 31. 8. 1976; KERAMIČNA INDUSTRIJA LIBOJE-CELJE, ., 3000
CELJE, ostalo, vstop: 31. 8. 1976; ZARJA,
., 3310 ŽALEC, ostalo, vstop: 31. 8. 1976;
KOMUNALNO PODJETJE ŽALEC, ., 3310
ŽALEC, ostalo, vstop: 31. 8. 1976; NIVO,
., 3000 CELJE, ostalo, vstop: 31. 8. 1976;
JUTEKS, ., 3310 ŽALEC, ostalo, vstop:
31. 8. 1976; GRADNJA, ., 3310 ŽALEC,
ostalo, vstop: 31. 8. 1976.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17234
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03377 z dne 10. 3.
2000 pod št. vložka 1/07678/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BETON sestavljeno gradbeno
podjetje, o.sol.o., Zagorje ob Savi
Pravno org. oblika: sest.podj.
Sedež: Cesta 2O julija 2/c, 1410 ZAGORJE OB SAVI
Ustanovitelji: GRADBENO INDUSTRIJSKO PODJETJE, Borovniško naselje 7,
1412
KISOVEC,
ostalo,
vstop:
10. 5. 1990; IP, INŽENIRING PROJEKT
P.O., Cesta 2o. julija 2/c, 1410 ZAGORJE
OB SAVI, ostalo, vstop: 8. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17235
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03378 z dne 8. 3.
2000 pod št. vložka 1/01977/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PETROKEMIJA poslovna skupnost za razvoj naftnoplinskega gospodarstva in organsko kemične industrije,
r.o., Ljubljana, Titova 66
Pravno org. oblika: posl.sk.
Sedež: Titova 66, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: SOZD PETROL trgovina,
proizvodnja, transport, gostinstvo r.o., Titova 66, 1000 LJUBLJANA, ostalo, vstop:
9. 6. 1987; INA Rafinerija nafte Rijeka
n.sol.o., Industrijska 26, RIJEKA, ostalo, vstop: 9. 6. 1987; INA Nafta Lendava r.o.,
Rudarska c. 1, 9220 LENDAVA, ostalo, vstop: 9. 6. 1987; INA Rafinerija nafte Sisak,
Borisa Kidriča bb, SISAK, ostalo, vstop:
9. 6. 1987; KEMIČNA INDUSTRIJA IPLAS
o.sol.o., Krpanova 2, 6000 KOPER, ostalo, vstop: 9. 6. 1987.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17236
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03379 z dne 9. 3.
2000 pod št. vložka 1/12275/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DOM Domžale, gradbeništvo,
inžiniring in trgovina, d.o.o. Domžale,
Ljubljanska 76
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljanska 76, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: STANOVANJSKA ZADRUGA DOMŽALE, Ljubljanska 76, 1230 DOMŽALE, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 4. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17237
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03380 z dne 9. 3.
2000 pod št. vložka 1/19408/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SLOBODNA DALMACIJA podjetje za trgovino, d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Tomšičeva 9, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SLOBODNA DALMACIJA
D.D., Ul. splitskog odreda 4, SPLIT, vložek:
100.000,00 Sit, ostalo, vstop: 4. 5. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17238
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03381 z dne 9. 3.
2000 pod št. vložka 1/19442/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AGROZOO Podjetje za agroturizem, agrozootehniko, zunanjo in notranjo trgovino d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Slovenska cesta 58, 1000
LJUBLJANA
Ustanovitelji: OSCAR ZAMPOLLI, Lea
Rukavine 10, ZAGREB, ostalo, vstop:
23. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Osnovni kapital družbe je 1.500.000,00 ITL. Poslovni
delež ustanovitelja je: - ZAMPOLLI OSCAR,
Lea Rukavina 10, Zagreb, 1.500.000,00
ITL. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in
upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od
objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri
tem sodišču.
Sr-17239
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03382 z dne 9. 3.
2000 pod št. vložka 1/19292/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: FILER - TRADE podjetje za trgovino, posredovanje in zastopanje
d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Rašiška 9, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAKIĆ MILE, Vladimira Nazora 50, BOROVO, vložek: 100.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 5. 5. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
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32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17240
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03383 z dne 9. 3.
2000 pod št. vložka 1/19205/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: RIJEKA DRVO Podjetje za notranjo in zunanjo trgovino, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Celovška 111, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: DRVO poduzeče za unutrašnju i vanjsku trgovinu, p.o., Bulevar oslobodenja 23, RIJEKA, vložek: 100.000,00
Sit, ostalo, vstop: 6. 6. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17241
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03384 z dne 9. 3.
2000 pod št. vložka 1/17374/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KEMIKALIJA družba za zastopanje in trgovanje, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Novakova 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: KEMIKALIJA P.O. vanjska i
unutarnja trgovina, Savska c. 62, ZAGREB,
vložek: 10.000,00 Sit, ostalo, vstop:
20. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17242
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03385 z dne 9. 3.
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2000 pod št. vložka 1/19813/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PINKO export import d.o.o. Ljubljana, Trdinova 5
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Trdinova 5, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: ASMUSSEN ANTON, Via
Molise 1, ARZIGNANO, ostalo, vstop:
17. 7. 1992; GENTILIN GIGLIOLA, Via Molise 1, ARZIGNANO, ostalo, vstop:
17. 7. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Osnovni kapital družbe je: 2.000 DEM. Poslovni deleži
ustnoviteljev so: - ASMUSSEN ANTON, Via
Molise 1, Arzignano, Italija, 1.000 DEM GENTILIN GIGLIOLA, Via Molise 1, Arzignano, Italija, 1.000 DEM. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17243
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03386 z dne 9. 3.
2000 pod št. vložka 1/20205/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SLO-CAR d.o.o. Ljubljana, Trgovina z avtomobili, rezer- vnimi deli,
dodatno opremo in servis
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Tomšičeva 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 9.095,00 Sit
Ustanovitelji: ING. GUNTHER TH. KRAINER, ROSENTALERSTRASSE 162, KLAGENFURT, vložek: 4.547,50 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 10. 1991; GUNTHER
KRAINER JUN., ROSENTALERSTRASSE
162, KLAGENFURT, vložek: 4.547,50 Sit,
ne odgovarja, vstop: 25. 10. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17244
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03387 z dne 9. 3.
2000 pod št. vložka 1/08631/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MASTERS Trgovina, poslovne
in ostale storitve, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Chengdujska 24, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CASERMAN RAJKO, CHENGDUJSKA 24, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
10. 10. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17245
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03388 z dne 9. 3.
2000 pod št. vložka 1/19732/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: WORLD PASS d.o.o., Podjetje
za eksport-import, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Resljeva 24, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.355,00 Sit
Ustanovitelji: GAZZILLO FRANCESCO,
Via Torino 12, ANDRIA, vložek: 50.177,50
Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 7. 1992; RICCARDO TESSE, Via Della Republica 78,
BARLETTA, vložek: 50.177,50 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 7. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17246
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03389 z dne 9. 3.
2000 pod št. vložka 1/19502/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BARKIM EURO Zunanjetrgovinsko podjetje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Agrokombinatska 84, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 114.885,00 Sit
Ustanovitelji: KIMBALL V. BARRY, E
3216 Kasha, CT MEAD WASHINGTON, vložek: 114.885,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
9. 7. 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 delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17247
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03390 z dne 9. 3.
2000 pod št. vložka 1/19563/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: HARTBAUER & BESEL podjetje
za prodajo računalniških sistemov,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Mali trg 6, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: HARTBAUER JOHANN,
Friedhofgasse 20, GRAZ, ne odgovarja,
vstop: 22. 10. 1992; BESEL REINHARD,
Friedhofgasse 20, GRAZ, ne odgovarja,
vstop: 22. 10. 1992; PICHLER JOSEF, Friedhofgasse 20, GRAZ, ne odgovarja, vstop: 22. 10. 1992; KUKOVEC ZLATKO, Am
Grazen tor 2, BRUCK/ MV2, ne odgovarja,
vstop: 22. 10. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Osnovni kapital družbe je: 915.658 ATS. Poslovni deleži ustanoviteljev so: - HARTBAUER JOHANN, Fridhofgasse 2o, GRAZ, 407.046,50
ATS - BESEL REINHARD, Friedhofgasse
20, GRAZ, 407.046,50 ATS - PICHLER
JOSEF,
Fridhofgasse
20,
GRAZ,
91.565,00 ATS - KUKOVEC ZLATKO, Am
Grazer tor, BRUCK/MUR, 10.000,00 ATS.
Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik
oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od
objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri
tem sodišču.
Sr-17248
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03391 z dne 9. 3.
2000 pod št. vložka 1/12428/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SOP INTER inženiring za specializirano opremo in projektivo, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Litijska 51, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 45.000,00 Sit
Ustanovitelji: SOP KRŠKO, P.O., CKŽ
141, 8270 KRŠKO, vložek: 36.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 25. 4. 1991; INTERKOMERC, P.O., Terazije 27, BEOGRAD,
vložek: 9.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 4. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
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gistrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17249
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03392 z dne 9. 3.
2000 pod št. vložka 1/22205/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: HERAKLES družba za trgovino
na debelo in drobno z mešanim blagom,
Ljubljana, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vojkova 23, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: RESZTEJ MANFRED, Radiše 26, EBENTAL, AVSTRIJA, ne odgovarja, vstop: 31. 8. 1992; KUTZELNIG GERHARD, BOGENSBERGASSE 1, KLAGENFURT, ne odgovarja, vstop: 31. 8. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Osnovni kapital družbe je: 14.000,00 ATS. Poslovni
deleži ustanoviteljev so: - RESZTEJ MANFRED, Radiše 26, 9o65 ŽRELEC, AVSTRIJA, 7.000,00 ATS - KUTZELING GERHARD, Bogensberggasse 1, 9o2o KLAGENFURT, AVSTRIJA, 7.000,00 ATS. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17250
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03393 z dne 9. 3.
2000 pod št. vložka 1/17055/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: CHRISTENSEN & CHRISTENSEN INTERNATIONAL CO- MPANY A.S.
d.d. gradbene storitve in leasing
Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Šlajmerjeva 1 a, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 300.000,00 Sit
Ustanovitelji: GFG BAU DACHDECKER
UND SPENGLER GMBH, Liebhartgasse
20, 1160 DUNAJ, vložek: 300.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 25. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
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čar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17251
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03394 z dne 9. 3.
2000 pod št. vložka 1/20038/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MMT S Trgovina s kovinskimi
izdelki, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dunajska 22, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAHR METALTECH METALHANDELSGES, Leystrasse 126, DUNAJ, vložek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 5. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17252
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03395 z dne 9. 3.
2000 pod št. vložka 1/12575/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KVARNER EXPRESS INTERNATIONAL-LJUBLJANA Podjetje za turizem
in trgovino d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vegova 2, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: HOLDING KVARNER EXPRESS-INTER., M. Tita 186, OPATIJA, ne
odgovarja, vstop: 26. 3. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17253
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03396 z dne 9. 3.
2000 pod št. vložka 1/11950/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: CARRENT - ISKRA COMMERCE d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Trg revolucije 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ISKRA COMMERCE,
D.O.O., Trg revolucije 3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 27. 2. 1991; ISKRA ELEKTRONIK
GMBH, Furtbachstrasse 2b, Stuttgart, STUTTGART, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 2. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17254
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03544 z dne 10. 3.
2000 pod št. vložka 1/20308/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GRADBENO PODJETJE TOBA
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Pot na Tojnice 10, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 631.048,00 Sit
Ustanovitelji: TORIĆ MEHMED, Donja
Lučka 60, CAZIN, vložek: 631.048,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 30. 11. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17255
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03545 z dne 10. 3.
2000 pod št. vložka 1/21395/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: USA DIRECT trgovina in zastopstva, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Linhartova 3 a, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 103.665,00 Sit
Ustanovitelji: INTERIMPEX, INC., 87
Church Street, MARIETTA, GEORGIJA, vložek: 103.665,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
1. 12. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa na-
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vedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17256
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03546 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/01670/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ŽIVINOREJSKA POSLOVNA
SKUPNOST SLOVENIJE z različno odgovornostjo
Pravno org. oblika: r.o.
Sedež: Miklošičeva 4/III, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: USTANOVITELJI RAZVIDNI IZ REG. LISTA 5C, ., 0000., ostalo, vstop: 29. 3. 1979.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17257
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03547 z dne 10. 3.
2000 pod št. vložka 1/01934/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: INTERMARKETING POSLOVNA
SKUPNOST za pospeševanje gospodarskega sodelovanja z deželami v razvoju,
r.o.
Pravno org. oblika: r.o.
Sedež: Kardeljeva ploščad 24, 1000
LJUBLJANA
Ustanovitelji: DELOVNA ORGANIZACIJA
ZA ZUNANJO TRGOVINO PRIMORJE EXPORT P.O. NOVA GORICA, Vipavska 13,
5000 NOVA GORICA, ostalo, vstop:
20. 3. 1987; DO UTOK, TOVARNA USNJA
KAMNIK, N.SOL.O., Usnjarska 8, 1240 KAMNIK, ostalo, vstop: 20. 3. 1987; DO “ ARCHING INŽENIRING “ P.O., LJUBLJANA,
Gornji trg 1, 1000 LJUBLJANA, ostalo, vstop: 20. 10. 1987.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17258
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03548 z dne 10. 3.

2000 pod št. vložka 1/06500/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: A T L podjetje za ekonomske,
organizacijske in poslovne storitve ter
prevajanje in galeristiko, p.o.
Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Malgajeva 10, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 500,00 Sit
Ustanovitelji: ŠAVNIK TOMAŽ J., Malgajeva 10, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00
Sit, ostalo, vstop: 25. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17259
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03648 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/00719/03 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TRANSAVTO Postojna n.sol.o.
Postojna TOZD DELAVNICA CERKNICA,
n.sol.o., Cerknica
Pravno org. oblika: n.sol.o.
Sedež: Ul. 4. maja 1, 1380 CERKNICA
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17260
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03649 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/00704/04 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AERO kemična, grafična in papirna industrija, n.sol.o., TOZD Tovarna
celuloze in papirja Medvode, n.sub.o.,
Medvode, Ladja 10
Pravno org. oblika: n.sub.o.
Sedež: Ladja 10, 1215 MEDVODE
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
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izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17261
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03650 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/01861/02 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SUKNO INDUSTRIJA VOLNENIH IZDELKOV z n.sol.o., Zapuže, TOZD
Tekstilna tovarna Jurjevica, z n.sol.o.,
Jurjevica št. 49, Ribnica
Pravno org. oblika: n.sol.o.
Sedež: Jurjevica št. 49, 1310 RIBNICA
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17262
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03651 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/01699/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: IRIS poslovna skupnost proizvodnih in blagovno prometnih delovnih
organizacij n.sol.o
Pravno org. oblika: n.sol.o.
Sedež: Cigaletova 9, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: TRGOVSKO UVOZNO
PODJETJE SANOLABOR, LJUBLJANA, Cigaletova 9, s popolno odgovornostjo, Cigaletova 9, 1000 LJUBLJANA, ostalo, vstop:
20. 5. 1980; SALUS, PODJETJE ZA PROMET S FARMACEVTSKIMI medicinskimi in
drugimi proizvodi, Ljubljana, Titova 50, 1000
LJUBLJANA, ostalo, vstop: 20. 5. 1980; KEMOSERVIS-FOTOMATERIAL TRGOVSKO
PODJETJE Z laboratorijskim in fotografskim
materialom ter izvoz-uvoz, p.o., Ljubljana, Trg
osvoboditve 2, Trg osvoboditve 2, 1000
LJUBLJANA, ostalo, vstop: 20. 5. 1980;
PODJETJE ZA PROMET S FARMACEVTSKIM MATERIALOM KEMOFARMACIJA
LJUBLJANA, p.o., Metelkova 7, 1000 LJUBLJANA, ostalo, vstop: 20. 5. 1980; MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR, N.SOL.O.,
Tkalski prehod 4, 2000 MARIBOR, ostalo,
vstop: 5. 12. 1980; RO ZA PROMET LIJEKOVA I SANITETSKOG MATERIJALA NA veliko MEDIKA sa n.sol.o. OOUR-a Zagreb,
Jukićeva 12, Jukićeva 12, ZAGREB, ostalo,
vstop: 14. 6. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik 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-17263
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03652 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/01357/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SOZD-ZPS-ZDRUŽENI PROIZVAJALCI STROJNE OPREME n.sub.o.
Pravno org. oblika: n.sub.o.
Sedež: Kardeljeva ploščad 24/III,
1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: ATMOS, TOVARNA INDUSTRIJSKE OPREME, MET. konstrukcij in livarna, p.o., Slivniška 6, 2311 HOČE PRI MARIBORU, ostalo, vstop: 7. 5. 1974; GORIŠKE STROJNE TOVARNE IN LIVARNE
N.SOL.O., Prvomajska 37, 5000 NOVA GORICA, ostalo, vstop: 29. 4. 1974; HIDROMETAL, KOVINSKO IN STROJNO PODJETJE, P.O., Gorenjska cesta 9, 1234 MENGEŠ, ostalo, vstop: 10. 5. 1974; INDOS,
INDRUSTRIJA TRANSPORTNIH IN HIDRAVLIČNIH strojev p.o., Industrijska cesta 3,
1000
LJUBLJANA,
ostalo,
vstop:
30. 4. 1974; KLADIVAR, TOVARNA ELEMENTOV ZA AVTOMATIZACIJO, p.o., Industrijska 2, 4226 ŽIRI, ostalo, vstop: 4. 5. 1974;
KOVIND, KOVINSKA INDUSTRIJA, P.O.,
Unec 25, 1381 UNEC PRI RAKEKU, ostalo,
vstop: 26. 4. 1974; TITOVI ZAVODI LITOSTROJ, LJUBLJANA livarna in tovarna strojev,
n.sol.o., Djakovičeva 36, 1000 LJUBLJANA, ostalo, vstop: 26. 4. 1974; METALNA,
TOVARNA ZA INVESTICIJSKO OPREMO IN
izvajanje inžiniringa, n.sol.o., Zagrebška 20,
2000 MARIBOR, ostalo, vstop: 30. 4. 1974;
MLINOSTROJ, TOVARNA STROJEV P.O.,
Študljanska 5, 1230 DOMŽALE, ostalo, vstop: 4. 5. 1974; RIKO, RIBNIŠKA KOVINSKA INDUSTRIJA P.O., Lepovče 23, 1310
RIBNICA NA DOLENJSKEM, ostalo, vstop:
26. 4. 1974; STROJNA TOVARNA TRBOVLJE, N.SOL.O., Vodenska 49, 1420 TRBOVLJE, ostalo, vstop: 14. 5. 1974; AGROSTROJ-LJUBLJANA, PODJETJE ZA PROIZVODNJO kmetijske mehanizacije in opreme,
n.sol.o., Draga 41, 1000 LJUBLJANA, ostalo, vstop: 27. 6. 1975; PROJEKT-MARIBOR, PODJETJE ZA PROJEKTIRANJE VISOKIH in nizkih gradenj ter inženiring p.o.,
Svetozarevska 10, 2000 MARIBOR, ostalo,
vstop: 17. 2. 1978; STROJ, TOVARNA INDUSTRIJSKE OPREME, RADLJE OB Dravi
p.o., Radlje ob Dravi 122, 2360 RADLJE
OB DRAVI, ostalo, vstop: 17. 3. 1978; KOSTROJ, PROIZVODNJA STROJEV IN PLASTIČNIH izdelkov n.sol.o., Tovarniška c. 3,
3210 SLOVENSKE KONJICE, ostalo, vstop:
27. 10. 1978; JEKLO-RUŠE TOVARNA BAZENSKE TEHNIKE IN KOVANIH izdelkov,
p.o., Pogačnikova 13, 2342 RUŠE, ostalo,
vstop: 30. 3. 1979; IKOS, INDUSTRIJA KOVINSKE OPREME IN STROJEV P.O., Savska c. 22, 4000 KRANJ, ostalo, vstop:
30. 3. 1979; CEVOVOD, MONTAŽNO PROIZVODNO PODJETJE MARIBOR n.sol.o.,
Meljski dol 1, 2000 MARIBOR, ostalo, vstop: 11. 7. 1980; INŠTITUT ZA TURBINSKE
STROJE, P.O., Rovšnikova 7, 1000 LJUBLJANA, ostalo, vstop: 31. 10. 1980; PLE-
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SKAR, ZAŠČITA METALNIH, BETONSKIH
ZIDNIH IN lesenih površin p.o., Heroja Lacka 5, 2250 PTUJ, ostalo, vstop:
30. 6. 1981; INŽENIRING BIRO, PODJETJE ZA INŽENIRING investicijske opreme Ljubljana p.o., Titova c. 81, 1000 LJUBLJANA,
ostalo, vstop: 26. 12. 1980; KOVINARSKA
TOVARNA INDUSTRIJSKE OPREME IN konstrukcij p.o., Cesta krških žrtev 137, 8270
KRŠKO, ostalo, vstop: 17. 4. 1981; SOP
KRŠKO-SPEC. PODJETJE ZA INDUSTRIJSKO OPREMO, n.sol.o., Cesta krških žrtev
141, 8270 KRŠKO, ostalo, vstop:
1. 11. 1982; INŽENIRSKI BIRO ELEKTROPROJEKT podjetje za projektiranje in inženiring, Ljubljana, Hajdrihova 4, p.o., Hajdrihova 4, 1000 LJUBLJANA, ostalo, vstop:
1. 7. 1983; INŽENIRSKI BIRO ELEKTROPROJEKT PODJETJE ZA projektiranje in inženiring, Ljubljana, Hajdrihova 4, p.o., Hajdrihova 4, 1000 LJUBLJANA, ostalo, vstop:
1. 7. 1983; TOVARNA STROJEV STROJNA
MARIBOR, P.O., Linhartova ul. 11, 2000
MARIBOR, ostalo, vstop: 1. 7. 1983; DO
HIDROINŽENIRING P.O., Slovenčeva 95,
1000
LJUBLJANA,
ostalo,
vstop:
1. 1. 1987.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v
izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17264
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03663 z dne 15. 3.
2000 pod št. vložka 1/26099/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5644372
Firma: GUNTER ECKHARD mednarodni transport in špedicija, trgovina in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vodnikova 8, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GUNTER ECKHARD, Thomas Wolbitschgasse 6, KAPFENBERG
8605, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 18. 3. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pri vpisu
podatka o firmi in pri podatku o ustanovitelju
so bile črke z dodatnimi oznakami vpisane
tako, da so bile izpuščene. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar
gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe 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-17383
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03522 z dne
27. 12. 1999 pod št. vložka 1/01612/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BRODGRAD podjetje za inženiring, svetovanje in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Igriška 59, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRODNJAK ANTON, Staneta Severja 18, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 1.
1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17384
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03523 z dne
27. 12. 1999 pod št. vložka 1/01614/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SALIT podjetje za splošno avtomehaniko, ličarstvo in trgovino d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cesta na Gaj 38 - Bresternica,
2351 KAMNICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STUPAN FELIKS, Cesta na
Gaj 38 - Bresternica, 2351 KAMNICA, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17385
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03524 z dne
27. 12. 1999 pod št. vložka 1/01618/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KIT COMERC podjetje za kooperacijo, industrijo in trgovino d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Nad gramoznico 14, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VESIAK DRAGO, Nad gramoznico 14, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17386
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03525 z dne
27. 12. 1999 pod št. vložka 1/01621/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PENNY podjetje za storitve in
trgovino d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Železnikova 16, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VERLIČ BOJAN, Železnikova 16, 2000 MARIBOR, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 8.
1991; GAVEZ ZLATKO, Železnikova 16,
2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 5. 8. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17387
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03526 z dne
27. 12. 1999 pod št. vložka 1/01625/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: UTI trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Pionirska 9, 2331 PRAGERSKO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽUNKOVIČ DANILO, Pionirska 9, 2331 PRAGERSKO, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 1.
1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)

izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17388
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03527 z dne
27. 12. 1999 pod št. vložka 1/01631/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MD-MAKO trgovsko storitveno
podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Pot k mlinu 9, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.500,00 Sit
Ustanovitelji: MARIN MILAN, Pot k mlinu
9, 2000 MARIBOR, vložek: 1.250,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 10. 2. 1990; KOVAČIČ DARDO, Prušnikova 6, 2000 MARIBOR, vložek: 1.250,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 10. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17389
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03528 z dne
27. 12. 1999 pod št. vložka 1/01634/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: STROJETEHNA uvozno-izvozno, proizvodno in trgovsko podjetje
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Gozdna ulica 6, 2311 HOČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAK MLADEN, Gozdna ulica 6, 2311 HOČE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17390
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03529 z dne
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27. 12. 1999 pod št. vložka 1/01635/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: COSIT trgovina, storitve in gradbeništvo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cesta zmage 91, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FABIJAN JAN, Prušnikova
30, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 31. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17391
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03530 z dne
27. 12. 1999 pod št. vložka 1/01649/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5341957
Firma: MARIN INTERNATIONAL podjetje za trgovino in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Betnavska 131, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.010,00 Sit
Ustanovitelji: MARINOVIĆ MARIN VLADAN, Trate 10/a, 2213 ZGORNJA VELKA,
vložek: 2.010,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 1. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17392
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03531 z dne
27. 12. 1999 pod št. vložka 1/01654/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ZAT založba za alternativno teorijo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ptujska cesta 117, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit

Št.

Ustanovitelji: LELJAK ROMAN, Frankolovska 22, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 1.
1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17393
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03532 z dne
27. 12. 1999 pod št. vložka 1/01666/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PAKOS podjetje za trgovino,
proizvodnjo in posredništvo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Špindlerjeva 28, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: IVIČ MILAN, Špindlerjeva
28, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 2.
1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17394
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03533 z dne
28. 12. 1999 pod št. vložka 1/01667/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TRIPO trgovsko podjetje, podjetje na drobno in na debelo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Titova ulica 57, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BIZJAK MARJAN, Kovača
vas 150, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 2. 1990; ZEMLJIČ MIRO, Pokoše 17,
2314 ZGORNJA POLSKAVA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 2.
1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
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navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17395
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03534 z dne
27. 12. 1999 pod št. vložka 1/01668/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PRAGMA informativno-splošno
medijska družba d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Razlagova 9, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VRAŽIČ BRANKO, Mladinska 7, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17396
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03535 z dne
27. 12. 1999 pod št. vložka 1/01675/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: IKI COMERC EXPORT-IMPORT
podjetje za trgovino in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kopitarjeva 8, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠUMAK IGOR, Kopitarjeva
8, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 22. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17397
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03536 z dne
27. 12. 1999 pod št. vložka 1/01677/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SYSGR podjetje za svetovanje
in inženiring, posredovanje in trgovanje
v prometu blaga in storitev d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Lokanja vas 5, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HUDIN IGOR, Lokanja vas
5, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12.
1989; JOVIĆ JASMINA, Tomšičeva 50,
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 registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17398
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03537 z dne
27. 12. 1999 pod št. vložka 1/01679/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AVTO podjetje za storitve in
promet d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kletarska 16, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RITONIJA VLADIMIR, Kletarska 16, 2000 MARIBOR, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 1.
1990; MAJCEN VLADIMIR, Šentpeterska
15, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 11. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17399
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03538 z dne
27. 12. 1999 pod št. vložka 1/01680/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: R-LINE trgovina na debelo in
drobno d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Arnolda Tovornika 9, 2000
MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VEZONIK MARIJA, Arnolda Tovornika 9, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 12.
1989.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17400
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03539 z dne
27. 12. 1999 pod št. vložka 1/01682/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: HU & KO podjetje za opravljanje trgovinske dejavnosti na drobno in
debelo ter marketing d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Razlagova 24, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 4.000,00 Sit
Ustanovitelji: HUBL MARIJA, Ulica Proleterskih brigad 79, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 2. 1990; KOBAL MAJDA, Štrekljeva
70, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 12. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17401
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03540 z dne
27. 12. 1999 pod št. vložka 1/01683/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: POLIPLAST proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ptujska cesta 22, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAURIN BRANKO, Ptujska
cesta 22, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 3.
1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave

sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17402
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03541 z dne
27. 12. 1999 pod št. vložka 1/01686/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KLEN podjetje za trgovsko posredovanje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Turnerjeva 21, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KODILA ŠTEFAN, Turnerjeva 21, 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 registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17403
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03542 z dne
27. 12. 1999 pod št. vložka 1/01694/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VIDEO M zasebno podjetje za
posredniške, trgovske in reklamne posle in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Slokanova ulica 5, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LESKOVEC MARKO, Strma ulica 3, 2000 MARIBOR, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 2.
1990; LESKOVEC-FLISAR SUZANA, Strma
ulic 3, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17404
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03543 z dne
27. 12. 1999 pod št. vložka 1/01696/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
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Firma: SAHER trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Mladinska 5, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SAHERNIK RAJKO, Frankolovska 23, 2000 MARIBOR, vložek:
1.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 2.
1990; SAHERNIK LJUBICA, Mladinska 5,
2000 MARIBOR, vložek: 400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 26. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17405
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03544 z dne
27. 12. 1999 pod št. vložka 1/01699/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MDC marketing in inženiring
na področju strojegradnje, export-import d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Partizanska cesta 47, 2000
MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GAJŠEK DUŠAN, Gregorčičeva 29/b, 2000 MARIBOR, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 9.
1991; LUKARIČ JOŽE, Pod klancem 4,
2341 PEKRE-LIMBUŠ, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 9. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17406
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03545 z dne
27. 12. 1999 pod št. vložka 1/01719/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TIPOS proizvodno, trgovsko in
organizacijsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Planinčevih 4, 2204 MIKLAVŽ
NA DRAVSKEM POLJU
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BASLE MLADEN, Partizanska 15, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00

Št.

Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 1. 1990; MITROVIČ MIRAN, Prežihova 15, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 25. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17407
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03546 z dne
27. 12. 1999 pod št. vložka 1/01722/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ŠELA trgovina na debelo in drobno, storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vinarska 39, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
Osnovni kapital: 2.355,90 Sit
Ustanovitelji: ŠELA IRENA, Vinarska 39,
2310 SLOVENSKA BISTRICA, vložek:
1.355,90 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 1.
1990; ŠELA KAREL, Vinarska 39, 2310
SLOVENSKA BISTRICA, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17408
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03547 z dne
27. 12. 1999 pod št. vložka 1/01727/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TOMAS trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Trubarjeva 2, 2331 PRAGERSKO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TOMANIČ OTMAR, Ljubljanska 25/a, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 2.
1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
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pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17409
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03548 z dne
27. 12. 1999 pod št. vložka 1/01728/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GALEA podjetje za gradbene
storitve, proizvodnjo lesnih izdelkov, posredovanje, trgovino in gostinstvo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šarhova 21, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.037,50 Sit
Ustanovitelji: ŽLENDER ZDENKO, Šarhova 21, 2000 MARIBOR, vložek:
1.018,75 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 3.
1990; PROTNER ZDENKO, Malečnik 10,
2000 MARIBOR, vložek: 1.018,75 Sit, ne
odgovarja, vstop: 12. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17410
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03549 z dne
27. 12. 1999 pod št. vložka 1/01731/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: V.B.M. podjetje za projektiranje, inžinering, proizvodnjo, storitve in
trgovino d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cesta v Kidričevo 86 -Dobrovce, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARKIČ MARJAN, Cesta v
Hotinje 4-Dravski dvor, 2204 MIKLAVŽ NA
DRAVSKEM POLJU, vložek: 800,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 2. 1990; HABJANIČ
BRANKO, Cesta v Kidričevo 1 - Dobrovce,
2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU,
vložek: 600,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 2. 1990; DREVENŠEK VOJKO, Nova
ulica, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, vložek: 600,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
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delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17411
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03552 z dne
27. 12. 1999 pod št. vložka 4/00020/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5278872
Firma: IDEA trajna delovna skupnost
samostojnih kulturnih delavcev p.o.
Pravno org. oblika: TDS
Sedež: Prešernova 11, 2000 MARIBOR
Ustanovitelji: SEŠLAR-ZALOŽNIK VERA,
., 2000 MARIBOR, ostalo, vstop: 11. 10.
1987; JERIČ RADO, ., 2000 MARIBOR,
ostalo, vstop: 11. 10. 1987; VERNIK PETER, ., 2000 MARIBOR, ostalo, vstop:
11. 10. 1987; HUMEK PEHANI MARLENA, ., 2000 MARIBOR, ostalo, vstop:
11. 10. 1987.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17412
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03553 z dne
28. 12. 1999 pod št. vložka 1/01757/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5353645
Firma: LEKS podjetje za trgovino, proizvodnjo in špedicijo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Makole 25, 2321 MAKOLE
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČIČ ZVONKO, Makole 25, 2321 MAKOLE, vložek: 2.100,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 8. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17413
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03554 z dne
28. 12. 1999 pod št. vložka 1/01761/00
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vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LABEL proizvodno in trgovsko
podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Sarajevska ulica 4, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GEISLER DANILO, Maistrova 4, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 1. 1990; KOMIDAR ANTONIJA, Vrbanska 6, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17414
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03555 z dne
28. 12. 1999 pod št. vložka 1/01765/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MARKO & CO trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Gregorčičeva 24, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: KEBRIČ MARKO, Bevkova
3, 2000 MARIBOR, vložek: 2.400,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 15. 12. 1989; KEBRIČ ANKA, Bevkova 3, 2000 MARIBOR,
vložek: 600,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17415
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03556 z dne
28. 12. 1999 pod št. vložka 1/01777/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: EVROPROM trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Pekel 32, 2211 PESNICA PRI
MARIBORU

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MADŽARAC DUŠAN, Kocenova 4, 2000 MARIBOR, vložek: 500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 12. 1989; ĐURIČ DRAGO, Šmartno pri Litiji, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 12. 1989; LORBEK
DRAGO, Župčančičeva 4, 2000 MARIBOR,
vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
27. 3. 1992; MOLIH DARKO, Frana Kovačiča 15, 2000 MARIBOR, vložek: 500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17416
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03557 z dne
28. 12. 1999 pod št. vložka 1/01780/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LORENČIČ proizvodno trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cerkvenjak 21, 2236 CERKVENJAK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LORENČIČ ROMAN, Cerkvenjak 21, 2236 CERKVENJAK, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 3.
1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17417
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03558 z dne
28. 12. 1999 pod št. vložka 1/01782/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DI DESIGN grafično oblikovanje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Glavni trg 2, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠENEKAR DIDIE, Glavni trg
25, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 12. 12. 1989; PODGORNIK MILOJKA, Glavni trg 25, 2000
MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 12. 1989.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17418
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03559 z dne
28. 12. 1999 pod št. vložka 1/01786/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MGB trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Meljska 65, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: MINOSKI KIRIL, Predilniška 1, 2000 MARIBOR, vložek: 700,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 3. 1990; BERNARD ZLATKO, Predilniška 1, 2000 MARIBOR, vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 3. 1990; GREINER BOGDAN, Prušnikova 30, 2000 MARIBOR, vložek:
700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 3.
1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17419
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03560 z dne
28. 12. 1999 pod št. vložka 1/01787/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SAVOIR podjetje za notranjo
trgovino, export-import, transport, marketing in turizem d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljanska 9, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 7.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLAKOLM DUBRAVKA, Ulica Jelenčevih 2, 2341 PEKRE-LIMBUŠ,
vložek: 7.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
7. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-17420
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03561 z dne
28. 12. 1999 pod št. vložka 1/01795/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: JURŠA kmetijstvo in trgovina
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Nikova 14, 2230 LENART V
SLOVENSKIH GORICAH
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JURŠA JOŽEF, Nikova 14,
2230 LENART V SLOVENSKIH GORICAH,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17421
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03562 z dne
28. 12. 1999 pod št. vložka 1/01800/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LIPOVŠEK lesno, kovinsko, trgovsko in gostinsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Črešnjevec 55, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LIPOVŠEK ANTON, Črešnjevec 55, 2310 SLOVENSKA BISTRICA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17422
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03563 z dne
28. 12. 1999 pod št. vložka 1/01816/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

28 / 30. 3. 2000 / Stran 2721
Firma: LIKVIDNOST finančni in računovodski inženiring d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ob ribniku 55, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RECEK SUZANA, ob ribniku 55, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 1. 1990; PAVLOVIČ MILAN, Prežihova 9, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 9. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17423
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03564 z dne
28. 12. 1999 pod št. vložka 1/01823/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GASTRO gostinstvo in trgovina
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vrhole 16, 2316 ZGORNJA
LOŽNICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SELINŠEK NATAŠA, Gorkega 1, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 1. 1990;
MERC ERVIN, Vrhole 16, 2316 ZGORNJA
LOŽNICA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17424
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03565 z dne
28. 12. 1999 pod št. vložka 1/01829/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: HOSECRA uvoz-izvoz, kooperacija in intelektualne storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Pakoše 27/a, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HOSTEJ ELIZABETA, Pakoše 27/a, 2310 SLOVENSKA BISTRICA,
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vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17425
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03567 z dne
28. 12. 1999 pod št. vložka 1/01839/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BAJA podjetje za teniške, trgovske in gostinske storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Pokopališka 8, 2312 OREHOVA VAS
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAJHEN VLADKO, Trubarjeva 10, 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 registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17426
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03569 z dne
28. 12. 1999 pod št. vložka 1/01846/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ŠTERNMATIK proizvodnja, trgovina, marketing in zunanja trgovina
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ogljenšak 9/a, 2314 ZGORNJA POLSKAVA
Osnovni kapital: 6.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTERN ŠTEFANIJA, Ogljenšak 9/a, 2314 ZGORNJA POLSKAVA, vložek: 3.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 1. 1990; ŠTERN OSKAR ML., Ogljenšak 9/a, 2314 ZGORNJA POLSKAVA, vložek: 3.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
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pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17427
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03573 z dne
28. 12. 1999 pod št. vložka 1/01849/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ALMAR & COMSYS inženiring
za računalniško, telekomunikacijsko,
alarmno tehniko in trgovino d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Terčeva 49, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MEDAKOVIČ MILAN, Maistrova 14, 2000 MARIBOR, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 2.
1990; KABAJ MARKO, Puškinova 3, 2000
MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17428
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03574 z dne
28. 12. 1999 pod št. vložka 1/01861/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5372674
Firma: ATV ALFA podjetje za trgovinsko, posredniško in storitveno dejavnost d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Žolgarjeva 1, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: MAUKO MARJAN, Hotinja
vas 84, 2312 OREHOVA VAS-SLIVNICA,
vložek: 1.050,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 9. 1993; ČUČEK ZLATKA, Ulica bratov
Brglez 35, 2231 PRAGERSKO, vložek:
1.050,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 9.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17429
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03575 z dne
28. 12. 1999 pod št. vložka 1/01862/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TRGOVINA PEGA trgovina, gostinstvo, turizem, komisijska prodaja p.o.
Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Zgornji Duplek 108, 2241
SPODNJI DUPLEK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GAUBE CVETKA, Zgornji
Duplek 108, 2241 SPODNJI DUPLEK, vložek: 2.000,00 Sit, ostalo, vstop: 19. 4.
1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17430
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03576 z dne
31. 12. 1999 pod št. vložka 1/01872/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: COTURNIX trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šlandrova ulica 12, 2331
PRAGERSKO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČ MARJANA, Šlandrova ulica 12, 2331 PRAGERSKO, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 3.
1991; FARKAŠ BRANE, Tavčarjeva 5,
1233 DOB PRI LJUBLJANI, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 3.
1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17431
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03577 z dne
28. 12. 1999 pod št. vložka 1/01876/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DANA STYLE proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Gosposvetska cesta 19/b,
2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠERBINEK DANICA, Gosposvetska cesta 19/b, 2000 MARIBOR,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17432
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03578 z dne
28. 12. 1999 pod št. vložka 1/01877/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ASLAN TRADE trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Falska 107, 2342 RUŠE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠAČIRI MIRADIJE, Falska
107, 2342 RUŠE, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 28. 4. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17433
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03579 z dne
28. 12. 1999 pod št. vložka 1/01882/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: EXPROM gostinstvo, trgovina,
storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Arnolda Tovornika 9, 2000
MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČIČ BOJAN, Arnolda
Tovornika 9, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 2.
1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
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delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17434
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03580 z dne
28. 12. 1999 pod št. vložka 1/01885/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: OMNIMEX podjetje za import-export, inženiring, trgovino, storitve,
proizvodnjo in zastopstvo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ulica Marohovih 9, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.726,00 Sit
Ustanovitelji: PODBEVŠEK HENRIK, Ulica Marohovih 9, 2000 MARIBOR, vložek:
2.726,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 1.
1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17435
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03581 z dne
28. 12. 1999 pod št. vložka 1/01886/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GALERIJA 43 podjetje za galerijsko in trgovinsko dejavnost d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Smetanova ulica 43, 2000
MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: WEINGERL JANEZ, Mladinska 37, 2000 MARIBOR, vložek:
1.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 8.
1990; WEINGERL-KRESEVIČ ZLATA, Mladinska 37, 2000 MARIBOR, vložek:
500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 8.
1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17436
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03582 z dne
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28. 12. 1999 pod št. vložka 1/01889/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DBD podjetje za trgovino, proizvodnjo in gostinstvo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Livadna 30, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DORNIK BRANKO, Livadna 30, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17437
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03583 z dne
28. 12. 1999 pod št. vložka 1/01897/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ŠKET, KERŠIČ & PARTNERJI
gradnje, proizvodnja in trgovina z gradbenim materialom in gradbenimi stroji
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cesta graške gore bb, 2341
PEKRE-LIMBUŠ
Osnovni kapital: 4.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKET JAKOB, Cesta graške gore bb, 2341 PEKRE-LIMBUŠ, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 12. 1989; KERŠIČ FRANC, Partizanska 23, 2314 ZGORNJA POLSKAVA, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17438
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03584 z dne
28. 12. 1999 pod št. vložka 1/01899/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DEKORATER podjetje za opravljanje storitev posredovanja, komisije,
zastopanja pri prodaji oblazinjenega pohištva in proiz. oblazinjenega pohištva
d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Gimnazijska 4, 2342 RUŠE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ĐURIČIĆ MIROSLAV, Gimnazijska 4, 2342 RUŠE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
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navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17439
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03585 z dne
28. 12. 1999 pod št. vložka 1/01902/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: IMPO proizvodno in storitveno
podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Falska cesta 99, 2342 RUŠE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HERTIŠ MARJAN, Falska
cesta 99, 2342 RUŠE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17441
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03587 z dne
28. 12. 1999 pod št. vložka 1/01907/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BRIT podjetje za posredovanje
doma in v tujini d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Bresterniška 173, 2351 KAMNICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRATANIČ PETER, Bresterniška 173, 2351 KAMNICA, vložek:
400,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 1.
1990; TREMPUS JOŽE, Bresterniška 173,
2351 KAMNICA, vložek: 400,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 1. 1990; BRATANIČ JOŽEF, Bresterniška 173, 2351 KAMNICA,
vložek: 400,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 1. 1990; TREMPUS MOJCA, Bresterniška 173, 2351 KAMNICA, vložek: 400,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 1. 1990; BRATANIČ MARIJA, Bresterniška 173, 2351
KAMNICA, vložek: 400,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17440
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03586 z dne
28. 12. 1999 pod št. vložka 1/01903/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BONAVENTURA podjetje za informatiko, finance in zastopstva d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kosarjeva 47/b, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RISMAL BORUT, Cankarjeva 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 11.
1989; GOLOB MARJAN, Sadjarska 5/a,
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 registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa

Sr-17442
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03588 z dne
28. 12. 1999 pod št. vložka 1/01908/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: NERC podjetje za finančne, tehnične in poslovne storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Zgornje Hoče 52, 2311 HOČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LORENČIČ-PEHANT LJUBICA, Zgornje Hoče 52, 2311 HOČE, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gos-

podarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17443
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03589 z dne
28. 12. 1999 pod št. vložka 1/01910/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BB ELEKTRONIC storitveno in
trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dogoška 26, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOHORČ BRANKO, Dogoška 26, 2000 MARIBOR, vložek:
1.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 2.
1990; BOHORČ MARINKA, Dogoška 26,
2000 MARIBOR, vložek: 800,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 22. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17444
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03590 z dne
28. 12. 1999 pod št. vložka 1/01914/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: T.O.P.S. trgovina na debelo in
drobno ter poslovne storitve v prometu
blaga d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dušana Mravljaka 14, 2000
MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČAMPA ZVONKO, Dušana
Mravljaka 14, 2000 MARIBOR, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 2.
1990; SAMOGY MARJAN, Dolnja Počehova 14/a, 2211 PESNICA PRI MARIBORU,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17445
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03591 z dne
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28. 12. 1999 pod št. vložka 1/01980/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VITAX proizvodno, storitveno
in trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Prešernova 11, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.205,90 Sit
Ustanovitelji: LETONJA DAVORIN, Prešernova 11, 2000 MARIBOR, vložek:
2.205,90 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 9.
1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17446
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03592 z dne
29. 12. 1999 pod št. vložka 1/01987/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ELTOP proizvodno in trgovsko
podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Slomškov trg 14, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 3.300,00 Sit
Ustanovitelji: TOPLAK CVETO, Veliki
Boč 12, 2352 SELNICA OB DRAVI, vložek:
3.300,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 4.
1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17447
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03593 z dne
28. 12. 1999 pod št. vložka 1/01999/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: FEGRAM gradbene in poslovne storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Bukovec 74, 2314 ZGORNJA
POLSKAVA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FERK DRAGICA, Bukovec
74, 2314 ZGORNJA POLSKAVA, vložek:

Št.

2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12.
1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17448
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03594 z dne
28. 12. 1999 pod št. vložka 1/02001/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5364736
Firma: A & B montažno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Drabosnjakova 3, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIRNAT FRANC, Drabosnjakova 3, 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 registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17449
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03595 z dne
28. 12. 1999 pod št. vložka 1/02002/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: JANEZ tehnične, turistične in
poslovne storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Sokolska ulica 109, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 4.000,00 Sit
Ustanovitelji: BIHAR DUŠAN, Rožletova
22, 2000 MARIBOR, vložek: 100,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 26. 12. 1989; BREZNIK MARIJA, Leona Zalaznika 2, 2000 MARIBOR, vložek: 100,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 26. 12. 1989; KAC OTO, Primčeva
30, 2000 MARIBOR, vložek: 100,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 26. 12. 1989; KEREC
IRENA, Ažbetova 2, 2000 MARIBOR, vložek: 100,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 12. 1989; KRALJ FRANC, Lovska 65,
2000 MARIBOR, vložek: 100,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 26. 12. 1989; LUBEJ
MARKO, Ljubljanska 17/a, 2000 MARI-
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BOR, vložek: 100,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12. 1989; MAURIČ IGOR, Ljubljanska 19/b, 2000 MARIBOR, vložek:
100,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12.
1989; MESARIČ TANJA, Gledališka 8,
2000 MARIBOR, vložek: 100,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 26. 12. 1989; PODLIPNIK BORUT, Dalmatinska 39, 2000 MARIBOR, vložek: 100,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12. 1989; PRIDIGAR ANDREJ, Za
gradom 12, 2000 MARIBOR, vložek:
100,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12.
1989; ROJNIK DAVID, Polzela 89/a, 3313
POLZELA, vložek: 100,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12. 1990; ROJS BORUT, Cesta XIV.divizije 101, 2000 MARIBOR, vložek: 100,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 12. 1989; URANJEK SAMO, Stara cesta 47/a, 2311 HOČE, vložek: 100,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 26. 12. 1989; BABIČ
SIMONA, Lackova 44/a, 2000 MARIBOR,
vložek: 200,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 12. 1989; KRAMBERGER SREČKO,
Nad elektrarno 4, 2351 KAMNICA, vložek:
200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12.
1989; MAROH SAMO, Rezike Zalaznik 2,
2000 MARIBOR, vložek: 200,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 26. 12. 1989; MIKLOŽIČ IGOR, Cesta na polje 31, 2331 PRAGERSKO, vložek: 200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12. 1989; PRELOG IGOR,
Pirnatova 31, 2000 MARIBOR, vložek:
200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12.
1989; ZADRAVEC IVAN, Hardek 9/a, 2270
ORMOŽ, vložek: 200,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 26. 12. 1989; MUHIČ IGOR, Strossmayerjeva 34, 2000 MARIBOR, vložek:
200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12.
1989; LEŠER ROMAN, Kamniška 30,
2000 MARIBOR, vložek: 300,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 26. 12. 1989; LOVEC
ELENORA, Sokolska 109, 2000 MARIBOR, vložek: 300,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12. 1989; VAUPOTIČ MATEVŽ,
Partizanska 45, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek: 300,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 12. 1989; ZUPANČIČ MARKO, Primčeva 32, 2000 MARIBOR, vložek: 400,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17450
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03596 z dne
28. 12. 1999 pod št. vložka 1/02004/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BIOTERM trgovina z instalacijskim materialom in storitvami d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kardeljeva cesta 51/c, 2000
MARIBOR
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Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČORKALO BRANKO, Borisa Kidriča 18, ZADAR, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

ne odgovarja, vstop: 1. 3. 1990; BRAČKO
JOŽEFA, Bezena 42/a, 2342 RUŠE, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
1. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17451
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03597 z dne
28. 12. 1999 pod št. vložka 1/02008/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5361508
Firma: MIKROCENTER svetovanje, računalništvo, izvoz in uvoz d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Staneta Severja 9/a, 2000
MARIBOR
Osnovni kapital: 300.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIKROZENTRUM C.H.
GMBH, St. Peter Hauptstrasse 208, GRAZ,
AVSTRIJA, vložek: 156.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 2. 1990; KLEMENČIČ
MARKO, Zorkova 9, 2000 MARIBOR, vložek: 31.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
16. 2. 1990; KLEMENČIČ MILAN, Zorkova 9, 2000 MARIBOR, vložek: 31.500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 2. 1990;
ESCO RAČUNALNIŠKA, BIRO IN PROCESNA OPREMA D.O.O., Pod Vinogradi 47,
2000 MARIBOR, vložek: 81.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 7. 7. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17453
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03599 z dne
28. 12. 1999 pod št. vložka 1/02026/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: A 4 podjetje za računalniški
inženering in trgovino d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Gregorčičeva 27, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZDOLŠEK MATEJ, Gregorčičeva 27, 2000 MARIBOR, vložek:
666,66 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 12.
1989; ZDOLŠEK MIRKO, Smetanova 76,
2000 MARIBOR, vložek: 666,66 Sit, ne
odgovarja, vstop: 28. 12. 1989; ZDOLŠEK
JANEZ, Plintovec 5/c, 2212 ŠENTILJ V
SLOVENSKIH GORICAH, vložek: 666,66
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17452
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03598 z dne
28. 12. 1999 pod št. vložka 1/02014/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BRIVA podjetje za proizvodnjo
orodij in priprav, predelavo plastike ter
trgovino d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Bezena 42/a, 2342 RUŠE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRAČKO IVAN, Bezena
42/a, 2342 RUŠE, vložek: 1.000,00 Sit,

Sr-17454
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03600 z dne
28. 12. 1999 pod št. vložka 1/02028/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GEOSYS podjetje za proizvodnjo in trženje računalniške opreme
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Partizanska 17, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KURENT VINKO, Plečnikova 9, 2000 MARIBOR, vložek: 600,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 21. 2. 1990; SNOJ
BILJANA, Plečnikova 9, 2000 MARIBOR,
vložek: 200,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 2. 1990; PREMELČ BOJAN, Cesta Kri-

mskega odreda 74, 1360 VRHNIKA, vložek: 200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 2.
1990; TRTNIK MITJA, Jakšičeva 2, 1000
LJUBLJANA, vložek: 200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 2. 1990; KIRN BREDA,
Cankarjeva 23, 2000 MARIBOR, vložek:
200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 2.
1990; KOCJAN BORIS, Smetanova 42,
2000 MARIBOR, vložek: 200,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 21. 2. 1990; STIPANIČ
BOJAN, Kajuhov dvor 8, 1290 GROSUPLJE, vložek: 200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 2. 1990; TRTNIK JANEZ, Jakšičeva 2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 100,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 2. 1990;
MAYR BRANKO, Mlinska 6/a, 2250 PTUJ,
vložek: 100,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17455
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03601 z dne
28. 12. 1999 pod št. vložka 1/02037/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GUSTAV podjetje za izdelavo
okrasnih predmetov, storitve in trgovino
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dolga ulica 45, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MURŠIČ MIRA, Dolga ulica 45, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 19. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17456
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03602 z dne
28. 12. 1999 pod št. vložka 1/02057/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: D & C export-import, trgovina
in posredništvo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Vojašniška ulica 10, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DROFENIK IGOR, Vojašniška ulica 10, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 3.
1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17457
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03603 z dne
28. 12. 1999 pod št. vložka 1/02060/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: EMK merilno regulacijska tehnika d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Bezjakova 67, 2341 PEKRE-LIMBUŠ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLOPČIČ ROBERT, Bezjakova 67, 2341 PEKRE-LIMBUŠ, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 3.
1990; KLOPČIČ BOJAN, Bezjakova 67,
2341 PEKRE-LIMBUŠ, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17458
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03604 z dne
28. 12. 1999 pod št. vložka 1/02070/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MANUELA trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Videž 47, 2310 SLOVENSKA
BISTRICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TOT BOŽENA, Tomšičeva
11, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 3.
1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)

Št.

izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17459
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03605 z dne
28. 12. 1999 pod št. vložka 1/02072/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ADA trgovina, proizvodnja, export-import d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Rošnja 49/a, 2205 STARŠE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TEMENT ALOJZ ANDREAS, Rošnja 49/a, 2205 STARŠE, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 2.
1990; DOBNIK JOŽE, Starše 83, 2205
STARŠE, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17460
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03606 z dne
29. 12. 1999 pod št. vložka 1/02078/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VAM podjetje za pospeševanje
kmetijstva in trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kočno ob Ložnici 18, 2318
LAPORJE
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: LESKOVAR VLADIMIR, Kočno ob Ložnici 14, 2318 LAPORJE, vložek: 2.100,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
24. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17461
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03608 z dne
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28. 12. 1999 pod št. vložka 1/02079/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: FIESTA storitve in trgovina
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Jurovska cesta 9, 2230 LENART V SLOVENSKIH GORICAH
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MEJAČ MARCEL, Jurovska
cesta 9, 2230 LENART V SLOVENSKIH
GORICAH, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17462
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03609 z dne
28. 12. 1999 pod št. vložka 1/02080/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MARTEKS trgovinsko storitveno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Primčeva 1, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOVEDIČ MAJDA, Obrežna 127, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 3. 1990; GOVEDIČ ANDREJ, Obrežna 127, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17463
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03610 z dne
28. 12. 1999 pod št. vložka 1/02085/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GSELMAN storitve, trgovina in
posredništvo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vodovnikova ulica 17, 2000
MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
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Ustanovitelji: GSELMAN ANTONIJA,
Shakespearova ulica 8, 2000 MARIBOR,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17464
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03613 z dne
28. 12. 1999 pod št. vložka 1/01925/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TLORIS podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ob potoku 11, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JOKIĆ DRAGAN, Ob potoku 11, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vložek: 800,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 4.
1990; MESARIČ MATJAŽ, Tomšičeva 24,
2310 SLOVENSKA BISTRICA, vložek:
600,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 4.
1990; VESIĆ JASMINA, Frankolovska 22,
2000 MARIBOR, vložek: 600,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 9. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17465
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03614 z dne
28. 12. 1999 pod št. vložka 1/01926/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ZORKO trgovsko, storitveno in
proizvodno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Partizanska 8, 2314 ZGORNJA POLSKAVA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZORKO ERNA, Partizanska
8, 2314 ZGORNJA POLSKAVA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 3.
1990; ZORKO HERMINA, Partizanska 8,
2314 ZGORNJA POLSKAVA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 3.
1990.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

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

Sr-17466
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03615 z dne
28. 12. 1999 pod št. vložka 1/01927/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TRIOK trgovina in obdelava kovin d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Leskovec 91, 2331 PRAGERSKO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠOBA ŠTEFANIJA, Leskovec 91, 2331 PRAGERSKO, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 4.
1990; ŠOBA ROBERT, Leskovec 91, 2331
PRAGERSKO, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17468
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03617 z dne
28. 12. 1999 pod št. vložka 1/01938/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SWAN zavarovalna agencija
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Partizanska cesta 3-5, 2000
MARIBOR
Osnovni kapital: 52.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARINOVIĆ MARIN-VLADAN, Trate 10/a, 2213 ZGORNJA VELKA,
vložek: 26.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 1. 1990; SABOL EMIL, Pariške
komune 7, 2000 MARIBOR, vložek:
26.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 4.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17467
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03616 z dne
28. 12. 1999 pod št. vložka 1/01936/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: FERKO proizvodno, trgovsko
in storitveno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ruperče 2/b, 2231 PERNICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FERLINC BOJAN, Ruperče 2/b, 2231 PERNICA, vložek: 400,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 4. 1990; KOBALE JANEZ, Pernica 14/a, 2231 PERNICA, vložek: 400,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 4. 1990; JARH FRANC, Dvoržakova 10/b, 2000 MARIBOR, vložek: 400,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 5. 1990; VRHNJAK JOŽE, Vrazova 39, 2000 MARIBOR, vložek: 400,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 5. 1990; ŽERJAV HEINRIH, Ruperče 10, 2231 PERNICA, vložek: 400,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 5. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

Sr-17469
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03618 z dne
28. 12. 1999 pod št. vložka 1/01941/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VIKING COMPUTER računalniški inženiring in trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Slokanova 2, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRGLEZ VIKTOR, Slokanova 2, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-17470
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03619 z dne
28. 12. 1999 pod št. vložka 1/01943/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PHOENIX transport, trgovina,
turizem, storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Parmova 10, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: EFERL MILENA, Parmova
10, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 5. 2. 1990; EFERL
DEJAN, Parmova 10, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
5. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17471
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03620 z dne
28. 12. 1999 pod št. vložka 1/01944/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TRAS trgovina na debelo in
drobno d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Marjeta 94, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PODKRIŽNIK SAMO, Radvanjska 61, 2000 MARIBOR, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 4.
1990; GORINŠEK JUSTIN, Marjeta 94,
2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 17. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17472
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03621 z dne
28. 12. 1999 pod št. vložka 1/01949/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5397120
Firma: BIOTEK KOLAR podjetje za storitve in bioinženiring d.o.o.

Št.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Pregljeva 6, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOLAR BORIS, Pregljeva
6, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 7. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17473
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03622 z dne
28. 12. 1999 pod št. vložka 1/01950/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: POTY poslovne storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Partizanska cesta 34, 2310
SLOVENSKA BISTRICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRADAN PETER, Partizanska cesta 34, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17474
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03623 z dne
29. 12. 1999 pod št. vložka 1/01953/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TRGOIMEX trgovsko podjetje
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kraigherjeva 19/a, 2230 LENART V SLOVENSKIH GORICAH
Osnovni kapital: 4.000,00 Sit
Ustanovitelji: DUKARIČ IVO, Kraigherjeva 1, 2230 LENART V SLOVENSKIH GORICAH, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 19. 3. 1990; LAMPRET MAKS, Gosposvetska cesta 26, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
1. 10. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
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ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17475
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03624 z dne
31. 12. 1999 pod št. vložka 1/01959/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MEGAPROM proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Zgornji Duplek 92/c, 2241
SPODNJI DUPLEK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠABEDER JOŽE, Zgornji
Duplek 106, 2241 SPODNJI DUPLEK, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
16. 3. 1990; ŠABEDER DRAGOMIR, Zgornji Duplek 92/c, 2241 SPODNJI DUPLEK,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
16. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17476
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03625 z dne
29. 12. 1999 pod št. vložka 1/01962/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TERRA trgovsko podjetje na veliko in malo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Falska cesta 79, 2342 RUŠE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽIGART BOGDAN, Koroška 22, 2360 RADLJE OB DRAVI, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 1.
1990; AČKO MIRAN, Planinska 1, 2367
VUZENICA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-17477
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03626 z dne
29. 12. 1999 pod št. vložka 1/01965/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: C.D.COMMERCE zasebno podjetje, trgovina in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Heroja Šlandra 9, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CVETKO DUŠAN, Heroja
Šlandra 9, 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 registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17478
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03628 z dne
29. 12. 1999 pod št. vložka 1/01969/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: K & K trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Gosposka 29, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČIČ JOŽICA, Gosposka 29, 2000 MARIBOR, vložek: 666,66
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 2. 1990;
KREN DAMIJAN, Gosposka 29, 2000 MARIBOR, vložek: 666,66 Sit, ne odgovarja,
vstop: 26. 2. 1990; KOVAČIČ LADISLAV,
Gosposka 29, 2000 MARIBOR, vložek:
666,66 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 6.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17479
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03629 z dne
29. 12. 1999 pod št. vložka 1/01975/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PROGAS trgovina, servis in storitve d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Koroška cesta 118, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAVNJAK IVAN, Ulica Kirbiševih 55, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM
POLJU, vložek: 1.380,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 1. 1993; AMBROŽ SREČKO, Goriška 6, 3000 CELJE, vložek:
620,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 1.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17480
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03630 z dne
29. 12. 1999 pod št. vložka 1/01979/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BARBI proizvodno storitveno
podjetje p.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ulica Mihe Zidanška 3, 2341
PEKRE-LIMBUŠ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRMIČ VESNA, Ulica Mihe
Zidanška 3, 2341 PEKRE-LIMBUŠ, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 3.
1990; GRAPULIN ANDREJ, Na Kleču 6,
2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 22. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17481
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03631 z dne
29. 12. 1999 pod št. vložka 1/01857/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5404851
Firma: LERHER trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Titova 87, 2310 SLOVENSKA
BISTRICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LERHER ROMAN, Zg. Ložnica 24, 2316 ZG. LOŽNICA, vložek:

2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 4.
1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17482
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03632 z dne
29. 12. 1999 pod št. vložka 1/01860/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ANDORA trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Gornji trg 22, 2344 LOVRENC
NA POHORJU
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRANJC MILAN, Gornji trg
22, 2344 LOVRENC NA POHORJU, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17483
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03633 z dne
29. 12. 1999 pod št. vložka 1/01859/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SKOK trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ulica Štravhovih 39, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HRAŠOVEC BRANKO, Ulica Štrauhovih 39, 2000 MARIBOR, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 3.
1990; HRAŠOVEC BOŽA, Ulica Štrauhovih
39, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 3. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik 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-17484
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03635 z dne
29. 12. 1999 pod št. vložka 1/00987/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: HRAST lesno podjetje in trgovina p.o.
Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Zgornja Bistrica 5, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
Osnovni kapital: 8.600,00 Sit
Ustanovitelji: KANGLER FRANC, Zgornja Bistrica 5, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vložek: 8.600,00 Sit, ostalo, vstop:
11. 9. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17485
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03637 z dne
31. 12. 1999 pod št. vložka 1/02119/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TROKADERO podjetje za proizvodno, trgovsko, turistično in kooperacijsko dejavnost d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šentiljska cesta 48/a, 2000
MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VOLAVŠEK FRANC-KSAVER, Šentiljska cesta 48, 2000 MARIBOR,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17486
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03638 z dne
29. 12. 1999 pod št. vložka 1/02128/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Št.

Firma: IMBIS KERNGAST d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Prešernova ulica 2, 2000 MARIBOR
Ustanovitelji: KERNGAST RICHARD, Unterschwarza nr. 1, SPIELFELD, AVSTRIJA,
ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17487
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03639 z dne
29. 12. 1999 pod št. vložka 1/02154/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VRTNARSTVO KOSI vrtnarsko
in trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Belokrajnska ulica 3, 2000
MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOSI BORIS, Belokrajnska
ulica 3, 2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17488
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03640 z dne
29. 12. 1999 pod št. vložka 1/02157/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PIKA storitveno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Zlatoličje 42, 2205 STARŠE
Osnovni kapital: 4.000,00 Sit
Ustanovitelji: KEBLER JANKO, Borova
vas 16, 2000 MARIBOR, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
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delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17489
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03641 z dne
29. 12. 1999 pod št. vložka 1/02159/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5373719
Firma: STEINBACHER trgovina, proizvodnja, posredovanje in finančno svetovanje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Aškerčeva 1, 2314 ZGORNJA
POLSKAVA
Osnovni kapital: 11.000,00 Sit
Ustanovitelji: HOJNIK MILENA, Aškerčeva 1, 2314 ZGORNJA POLSKAVA, vložek:
7.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 1.
1990; JAUŠOVEC BORIS, Spodnji Gaj pri
Pragerskem 30, 2331 PRAGERSKO, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 5. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17490
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03642 z dne
29. 12. 1999 pod št. vložka 1/02161/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: IB podjetje za foto-kino-video
dejavnost, posredništvo in trgovina s
foto-video in biro programi d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Letonjeva ulica 6, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: BIZJAK VERA, Štantetova
ulica 30, 2000 MARIBOR, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 2.
1990; BIZJAK IVAN, Štantetova ulica 30,
2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 26. 2. 1990; IVANIŠIN
DUŠAN, Smetanova ulica 38/a, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik 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-17491
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03643 z dne
31. 12. 1999 pod št. vložka 1/02166/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MAKLER podjetje za marketing, proizvodnjo, trgovino in posredništvo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kacova 4, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JELEN BORIS, Kneza Koclja 27, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 3. 1990; KRIŽANIČ SREČKO, Kacova 4, 2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 29. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17492
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03644 z dne
29. 12. 1999 pod št. vložka 1/02170/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AVTO KOMPLET trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ilirska 14, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PINTARIČ IGOR, Ilirska 14,
2000 MARIBOR, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-17493
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03645 z dne
31. 12. 1999 pod št. vložka 1/02181/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SLOMŠEK marketing in proizvodnja d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Partizanska cesta 6-8, 2310
SLOVENSKA BISTRICA
Osnovni kapital: 5.000,00 Sit
Ustanovitelji: SLOMŠEK CECILIJA, Trubarjeva 2, 2310 SLOVENSKA BISTRICA,
vložek: 2.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
2. 4. 1990; SLOMŠEK BOJANA, Trubarjeva 2, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vložek: 2.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
2. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17494
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03646 z dne
29. 12. 1999 pod št. vložka 1/02183/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ŠMIRMAUL podjetje za trgovino, export-import in posredništvo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Nabrežna ulica 8, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠMIRMAUL STANISLAV,
Nabrežna ulica 8, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 3.
1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17495
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03647 z dne
29. 12. 1999 pod št. vložka 1/02194/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MODRI TEKAČ podjetje za prometno vzgojo in izobraževanje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Limbuška cesta 128, 2000
MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VERLIČ ALEKSANDER, Leningrajska 4, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 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 delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17496
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03648 z dne
29. 12. 1999 pod št. vložka 1/02195/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DOKING podjetje za inženiring, informatiko in finance d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cesta zmage 60, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: KRIŽANEC MURKO LJUDMILA, Koroška 75, 2000 MARIBOR, vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 4.
1990; KLASINC PETER PAVEL, Kardeljeva
79, 2000 MARIBOR, vložek: 700,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 22. 4. 1990; KLASINC MARGARETA, Kardeljeva 79, 2000 MARIBOR, vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 22. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-17497
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03649 z dne
31. 12. 1999 pod št. vložka 1/02198/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AB STROJNI ELEMENTI podjetje za proizvodnjo in projektiranje procesne opreme in trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Črešnjevec 143, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAJH MIHAEL, Črešnjevec
143, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 4.
1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-14314
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00336 z
dne 23. 2. 2000 pod št. vložka
1/00813/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DAMIRA, proizvodnja lesnih izdelkov in trgovina Melinci d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: MELINCI 152, 9231 BELTINCI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POZDEREC MARTIN, MELINCI 152, 9231 BELTINCI, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
9. 11. 1990; POZDEREC DARJA ROJ. MATAJIČ, MELINCI 152, 9231 BELTINCI, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
9. 11. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14317
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00337 z
dne 23. 2. 2000 pod št. vložka
1/00820/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5454085
Firma: INPO, Podjetje za razvoj podjetništva, Ljutomer d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PREŠERNOVA 1, 9240 LJUTOMER
Osnovni kapital: 588.600,00 Sit
Ustanovitelji: PRLEKIJA Obrtna zadruga
Ljutomer, LJUTOMER, 9240 LJUTOMER,
vložek: 284.400,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 1. 1991; TEHNOSTROJ MO Ljutomer, LJUTOMER, 9240 LJUTOMER, vložek: 259.200,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
11. 1. 1991; SKUPŠČINA OBČINE LJUTOMER, LJUTOMER, 9240 LJUTOMER, vložek: 45.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
11. 1. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Št.

Sr-14320
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00338 z
dne 23. 2. 2000 pod št. vložka
1/00837/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: D & D, podjetje za trgovino in
zunanjo trgovino, Radenci d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: LACKOVA 4, 9252 RADENCI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOMJAN ŽELJKO, LACKOVA 4, 9252 RADENCI, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
22. 1. 1991; DOMJAN SIMONA, LACKOVA 4, 9252 RADENCI, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 1. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14324
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00339 z
dne 23. 2. 2000 pod št. vložka
1/00843/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: NIKA-TOURS, turizem, transport, trgovina in gostinstvo Dobrovnik
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: DOBROVNIK 265 B, 9223 DOBROVNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠETINC IGOR, DOBROVNIK 265 B, 9223 DOBROVNIK, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
28. 12. 1990; ŠETINC IRENA, DOBROVNIK 265 B, 9223 DOBROVNIK, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
28. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14328
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00340 z
dne 23. 2. 2000 pod št. vložka
1/00850/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
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Firma: TADEJ, Proizvodno in montažno podjetje Radenci d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: SLATINSKA 16, 9252 RADENCI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FERENC ISTOK, SLATINSKA 16, 9252 RADENCI, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 10. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14332
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00341 z
dne 23. 2. 2000 pod št. vložka
1/00854/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: YANTES - podjetje za proizvodnjo testenin, prevoz, trgovino in zunanjo
trgovino ter gostinskih uslug Krog d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: KROG, MURSKA 40, 9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 145.240,00 Sit
Ustanovitelji: ŽITEK JANEZ, KROG, MURSKA 40, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 145.240,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 2. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14336
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00342 z
dne 23. 2. 2000 pod št. vložka
1/00861/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VICRA Trgovsko in storitveno
podjetje Radenci d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PRISOJNA C. 4, 9252 RADENCI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEŠNIK BORIS, PRISOJNA C. 4, 9252 RADENCI, vložek: 1.500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 1. 1991; LEŠNIK SLAVICA, PRISOJNA C. 4, 9252 RADENCI, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 12. 1. 1991.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14340
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00343 z
dne 23. 2. 2000 pod št. vložka
1/00868/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: WIEGO - družba za storitve, posredništvo, inženiring in trgovino Lendava d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PARTIZANSKA UL. 18, 9220
LENDAVA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NEMEŠ VILJEM, 131 RUE
BENOIT, VOISIN, 89100 SANS, FRANCIJA, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 12. 1990; BUKOVEC EMIL, KOBILJE ŠT. 82, 9223 DOBROVNIK, vložek:
500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
21. 12. 1990; TOMKA-GAŠLJEVIČ GORDANA, PARTIZANSKA UL. 18, 9220 LENDAVA, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 21. 12. 1990; HOZJAN VERA, RUDARSKA UL. 11, 9220 LENDAVA, vložek:
500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
21. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14344
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00344 z
dne 23. 2. 2000 pod št. vložka
1/00884/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TIVEX, posredništvo v blagovnem prometu, export-import, Lendava,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: HEROJA MOHORJA 9, 9220
LENDAVA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TIVADAR FRANC, HEROJA MOHORJA ŠT. 9, 9220 LENDAVA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
3. 12. 1990; TIVADAR ŽILBERT, HEROJA
MOHORJA ŠT. 9, 9220 LENDAVA, vložek:
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1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
3. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14348
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00345 z
dne 23. 2. 2000 pod št. vložka
1/00887/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VEBA, podjetje za proizvodnjo,
trgovino, storitve in izvoz-uvoz, Murska
Sobota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: VRTNA 4, 9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RITUPER VIKTOR, VRTNA
UL. 4, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
10. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14355
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00347 z
dne 23. 2. 2000 pod št. vložka
1/00897/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: METALIK Podjetje za proizvodnjo, montažo in trgovino Bakovci d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: BAKOVCI, NOVA UL. 1, 9000
MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BUZETI JOŽEF, BAKOVCI, NOVA UL. 1, 9000 MURSKA SOBOTA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave

sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14359
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00348 z
dne 23. 2. 2000 pod št. vložka
1/00898/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AC EXPO Trgovsko podjetje Gibina, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: GIBINA 53, 9240 LJUTOMER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TOMAŠEK JOŽE, GIBINA
53, 9240 LJUTOMER, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14363
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00349 z
dne 23. 2. 2000 pod št. vložka
1/00899/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ŽIBRAT, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, Mota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: MOTA ŠT. 32, 9240 LJUTOMER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽIBRAT JANI, MOTA
ŠT. 32, 9240 LJUTOMER, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
15. 1. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14367
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00350 z
dne 23. 2. 2000 pod št. vložka
1/00902/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: INCONS, interdisciplinarni consulting Černelavci d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: ČERNELAVCI, LIŠKOVA 14,
9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PUCKO MARJAN, ČERNELAVCI, LIŠKOVA 14, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 28. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14371
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00351 z
dne 23. 2. 2000 pod št. vložka
1/00906/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MAVA - trgovsko - storitveno
podjetje Radenci d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: ŽUPANČIČEVA 7, 9252 RADENCI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽITEK MAJDA, ŽUPANČIČEVA 7, 9252 RADENCI, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 1. 1991; ŽITEK ANTON, ŽUPANČIČEVA 7, 9252 RADENCI, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 1. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14375
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00352 z
dne 23. 2. 2000 pod št. vložka
1/01514/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5641837
Firma: MIRENA, podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino, Dolgovaške
gorice d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: DOLGOVAŠKE GORICE 159,
9220 LENDAVA
Osnovni kapital: 124.231,00 Sit
Ustanovitelji: HAJDINJAK IRENA, DOLGOVAŠKE GORICE 159, 9220 LENDAVA,
vložek: 62.115,00 Sit, ne odgovarja, vs-

Št.

top: 1. 7. 1992; HAJDINJAK MILAN, DOLGOVAŠKE GORICE 159, 9220 LENDAVA,
vložek: 62.115,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 7. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14379
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00353 z
dne 23. 2. 2000 pod št. vložka
1/01543/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ACADIS, podjetje za marketing, transport in tržno komuniciranje Gornja Radgona d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: VREČOVA 3, 9250 GORNJA
RADGONA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PINTARIČ DAMIR, VREČOVA 3, 9250 GORNJA RADGONA, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
8. 4. 1992; PINTARIČ STANKO, VREČOVA 3, 9250 GORNJA RADGONA, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
8. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14383
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00354 z
dne 23. 2. 2000 pod št. vložka
1/01661/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5673488
Firma: TRGOTRANS - prevozništvo in
trgovina d.o.o. Bučečovci
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: BUČEČOVCI 9, 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU
Osnovni kapital: 230.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOVAK ZVONKO, BUČEČOVCI 9, 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU, vložek: 230.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 10. 11. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
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ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14387
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00355 z
dne 23. 2. 2000 pod št. vložka
1/01705/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: M & M FISHING SPORT - podjetje za trženje z ribiškim materialom, Bakovci, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: BAKOVCI, MLADINSKA UL. 49,
9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOŽIČ MIRKO, BAKOVCI,
MLADINSKA 49, 9000 MURSKA SOBOTA,
vložek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 11. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14391
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00356 z
dne 23. 2. 2000 pod št. vložka
1/01761/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: OXFORD Trgovina in storitve
Murska Sobota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: KROŠKA 15, 9000 MURSKA
SOBOTA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MATUŠ PAVEL, KROŠKA
15, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-14395
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00357 z
dne 23. 2. 2000 pod št. vložka
1/01766/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LITEX, podjetje za posredovanje v blagovnem prometu, izvoz-uvoz Beltinci, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PANONSKA 6, 9231 BELTINCI
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAVLINJEK LIDIJA, PANONSKA 6, 9231 BELTINCI, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14399
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00358 z
dne 23. 2. 2000 pod št. vložka
1/01767/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: G + B CO., podjetje za trgovino, zunanjo trgovino, zastopstva, gostinstvo in turizem Puževci d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PUŽEVCI 38, 9265 BODONCI
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČ GEZA, PUŽEVCI
38, 9265 BODONCI, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 9. 4. 1992; KOVAČ
BRIGITA, PUŽEVCI 38, 9265 BODONCI,
vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
9. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14403
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00359 z
dne 23. 2. 2000 pod št. vložka
1/01743/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BRAZDE Trgovsko, proizvodno
in storitveno podjetje Bakovci, d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: BAKOVCI, RIBIŠKA 24, 9000
MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTUMPF RADO, RIBIŠKA
24, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
4. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14407
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00360 z
dne 23. 2. 2000 pod št. vložka
1/01746/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KRAMBERGER, gostinstvo in trgovina, Kunova d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: KUNOVA 42, 9245 SP. IVANJCI
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAMBERGER BOGDAN,
KUNOVA 42, 9245 SP. IVANJCI, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
25. 11. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14411
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00361 z
dne 23. 2. 2000 pod št. vložka
1/01749/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MITRANS Prevozno in storitveno podjetje Murska Sobota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: LENDAVSKA 17 a, 9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BALAŠKO MILAN, LENDAVSKA 17 A, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
4. 4. 1992; BALAŠKO ZDENKA, LENDAVSKA 17 A, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
4. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14424
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00365 z
dne 24. 2. 2000 pod št. vložka
1/01230/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KAGER - trgovina s konji Gederovci d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: GEDEROVCI 12, 9251 TIŠINA
Osnovni kapital: 12.635,00 Sit
Ustanovitelji: KAGER MANFRED, GORITZ NR. 32, BAD RADKESBURG, vložek:
11.635,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
27. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14427
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00366 z
dne 24. 2. 2000 pod št. vložka
1/01466/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TEGRA, podjetje za trgovino,
proizvodnjo in svetovanje, Skakovci,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: SKAKOVCI 15, 9261 CANKOVA
Osnovni kapital: 8.400,00 Sit
Ustanovitelji: ANDREJEK ALOJZ, LENDAVSKA 17 A, 9000 MURSKA SOBOTA,
vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 4. 1992; FIRBAS JANEZ, STANETINCI
23, 2236 CERKVENJAK, vložek: 700,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992; GORJAK BRIGITA, PRISOJNA C. 3, 9252 RADENCI, vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 6. 4. 1992; HANŽEL BRANKO, KRIŽEVCI 44, 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU, vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992; LAPI ZVONKO, VIDEM 14
A, 9244 VIDEM OB ŠČAVNICI, vložek:
700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
6. 4. 1992; NOVAK BORIS, BANOVCI 14
A, 9243 VERŽEJ, vložek: 700,00 Sit, ne
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odgovarja, vstop: 6. 4. 1992; POŠTRAK
ČRTOMIR, CANKARJEVA CESTA 10, 9250
GORNJA RADGONA, vložek: 700,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992; RITONJA
MARJAN, VIDEM 24 A, 9244 VIDEM OB
ŠČAVNICI, vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992; ŠADL MARIJAN,
CANKARJEVA 3, 9243 VERŽEJ, vložek:
700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
6. 4. 1992; VREČIČ ZDENKO, SKAKOVCI
15, 9261 CANKOVA, vložek: 700,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992; VEBARIČ
MARJAN, ŠALINCI 7 D, 9242 KRIŽEVCI
PRI LJUTOMERU, vložek: 700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 6. 4. 1992; ZAMUDA
FRANC, PLITVIČKI VRH 31, 9250 GORNJA RADGONA, vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14430
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00367 z
dne 24. 2. 2000 pod št. vložka
1/01497/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: HALLER, Podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino, Petišovci d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PETIŠOVCI, RUDARSKA 39,
9220 LENDAVA
Osnovni kapital: 15.570,00 Sit
Ustanovitelji: HALAS ROBERT, PETIŠOVCI, RUDARSKA 39, 9220 LENDAVA, vložek: 7.785,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 2. 1992; HALAS LEON, PETIŠOVCI,
RUDARSKA 39, 9220 LENDAVA, vložek:
7.785,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
18. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14433
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00368 z
dne 24. 2. 2000 pod št. vložka
1/01537/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: NIRO - kamninarstvo, kmetijstvo, trgovina in gostinstvo Apače, d.o.o.

Št.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: APAČE 46, 9253 APAČE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČREPNJAK IVAN, APAČE
46, 9253 APAČE, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 8. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14436
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00369 z
dne 24. 2. 2000 pod št. vložka
1/01553/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ALFA - UNION, Podjetje za trgovino export-import, M. Sobota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: CVETKOVA 36, 9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 101.634,00 Sit
Ustanovitelji: PEŠEVSKI DAMIR, SAVA
KOVAČEVIČA I/47, SKOPJE, vložek:
101.634,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
8. 7. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14439
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00370 z
dne 24. 2. 2000 pod št. vložka
1/01589/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: NEUBAUER-LEBCHAFT, podjetje za projektiranje, Lendava, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PARTIZANSKA 6, 9220 LENDAVA
Osnovni kapital: 10.246,00 Sit
Ustanovitelji: SZOMBATHELYI MARIJA
ZORA, PARTIZANSKA 6, 9220 LENDAVA,
vložek: 10.246,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
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navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14442
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00371 z
dne 24. 2. 2000 pod št. vložka
1/01606/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: STASI Podjetje za proizvodnjo,
montažo in servisiranje, storitve in trgovino Police d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: POLICE 95, 9250 GORNJA
RADGONA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZEMLJIČ STANKO, POLICE 95, 9250 GORNJA RADGONA, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
26. 3. 1992; TOPOLINJAK SIMONA, HERCEGOVŠČAK 18, 9250 GORNJA RADGONA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14445
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00372 z
dne 24. 2. 2000 pod št. vložka
1/01607/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DAMAR trgovina in proizvodnja Dobrovnik d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: DOBROVNIK 8, 9223 DOBROVNIK
Osnovni kapital: 132.960,00 Sit
Ustanovitelji: MATAIČ BRIGITA, DOBROVNIK 8, 9223 DOBROVNIK, vložek:
132.960,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-14448
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00373 z
dne 24. 2. 2000 pod št. vložka
1/01632/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TROT, Podjetje za produkcijo
in distribucijo, Beltinci, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: RIBIŠKA 8, 9231 BELTINCI
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAUČEC BOJAN, RIBIŠKA
UL. 6, 9231 BELTINCI, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14451
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00374 z
dne 24. 2. 2000 pod št. vložka
1/01633/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: HEVY, podjetje za pridelavo in
predelavo ter trgovino, Gaberje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: GABERJE 51 a, 9220 LENDAVA
Osnovni kapital: 23.142,50 Sit
Ustanovitelji: HERŽENJAK VILIJEM, KOLODVORSKA 16, 9220 LENDAVA, vložek:
23.142,50 Sit, ne
odgovarja, vstop:
10. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14454
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00375 z
dne 24. 2. 2000 pod št. vložka
1/01639/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ANAMARIA, podjetje za trgovino, proizvodnjo, izvoz in uvoz, Ljutomer,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PREŠERNOVA 7, 9240 LJUTOMER
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Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOVAK MIRA, PRIBISLAVEC, VELJKA VLAHOVIČA 9, ČAKOVEC,
HRVAŠKA, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 8. 1992; NOVAK ZORAN, PRIBISLAVEC, VELJKA VLAHOVIČA
9,
ČAKOVEC,
HRVAŠKA,
vložek:
50.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
21. 8. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14457
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00376 z
dne 24. 2. 2000 pod št. vložka
1/01641/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MIRKO TEKX, Podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, Gornja Radgona, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: KOCLJEVA UL. 13, 9250 GOR.
RADGONA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SRNEC MIRKO, OTONA
ZUPANČIČA 40, ČAKOVEC, HRVAŠKA,
vložek: 90.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 9. 1992; PAULIČ ALENKA, JARENINSKI DOL 29 A, 2221 JARENINA, vložek: 10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
1. 9. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14460
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00377 z
dne 24. 2. 2000 pod št. vložka
1/01721/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ETRA Podjetje za trženje in razvoj Murska Sobota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: LENDAVSKA 17 B, 9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: EMRI EVGEN, LENDAVSKA 17 B, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14463
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00378 z
dne 24. 2. 2000 pod št. vložka
1/01727/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BIOTERA, podjetje za pridelavo, predelavo in trgovino, Lendava,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: KRANJČEVA 3, 9220 LENDAVA
Osnovni kapital: 126.693,00 Sit
Ustanovitelji: KUTNJAK JOŽEF, KRANJČEVA 3, 9220 LENDAVA, vložek:
126.693,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
7. 1. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14466
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00379 z
dne 24. 2. 2000 pod št. vložka
1/01734/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BKK - konfekcija kravat BELTINCI d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: FINŽGARJEVA 8 A, 9231 BELTINCI
Osnovni kapital: 122.216,70 Sit
Ustanovitelji: HITSCHLER OLAF, ROTT
149, 4150 KREFELD, NEMČIJA, vložek:
116.105,90 Sit, ne odgovarja, vstop:
16. 12. 1992; FORJAN STANISLAV, BREITENBACHSTTR. 50, 4150 KREFELD,
NEMČIJA, vložek: 6.110,80 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 12. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
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spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14469
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00380 z
dne 24. 2. 2000 pod št. vložka
1/01741/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VRTNICA, podjetje za pridelavo in predelavo Turnišče d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: ČEVLJARSKA 11, 9224 TURNIŠČE
Osnovni kapital: 117.976,00 Sit
Ustanovitelji: KAROLY BOJAN, ČEVLJARSKA 11, 9224 TURNIŠČE, vložek:
117.976,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 2. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14471
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00381 z
dne 24. 2. 2000 pod št. vložka
1/01750/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ORGA - Poslovne storitve Murska Sobota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: SLOMŠKOVA 15, 9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: 13 M - Trgovina in storitve
Murska sobota d.o.o., MLADINSKA 1,
9000
MURSKA
SOBOTA,
vložek:
20.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
12. 11. 1992; ININ - Informacijski inženiring Murska Sobota d.o.o., SLOMŠKOVA 15,
9000
MURSKA
SOBOTA,
vložek:
20.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
12. 11. 1992; KLINAR IGOR, OZKA 20,
9000
MURSKA
SOBOTA,
vložek:
60.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
12. 11. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-14472
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00382 z
dne 24. 2. 2000 pod št. vložka
1/01755/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BAP Podjetje za trgovino in zunanjo trgovino Ljutomer d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: VRAZOVA 13, 9240 LJUTOMER
Osnovni kapital: 100.054,50 Sit
Ustanovitelji: PUŠENJAK BORIS, VRAZOVA 13, 9240 LJUTOMER, vložek:
100.054,50 Sit, ne odgovarja, vstop:
4. 2. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14473
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00383 z
dne 24. 2. 2000 pod št. vložka
1/01756/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: HITRA, Podjetje za turizem,
prevoz in slaščičarstvo, Lendava d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: TRG LJUDSKE PRAVICE 12,
9220 LENDAVA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: HORVAT LORINC HELENA, TRG LJUDSKE PRAVICE 12, 9220 LENDAVA, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 2. 1993; HORVAT JOŽE,
TRG LJUDSKE PRAVICE 12, 9220 LENDAVA, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 2. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14475
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00384 z
dne 24. 2. 2000 pod št. vložka
1/01762/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
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Matična številka: 5786916
Firma: SLEKOVEC, trgovsko podjetje,
Mala Nedelja, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: MALA NEDELJA 22, 9243
MALA NADELJA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SLEKOVEC VLADIMIR,
MALA NEDELJA 22, 9243 MALA NEDELJA, vložek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 1. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14478
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00385 z
dne 24. 2. 2000 pod št. vložka
1/01793/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: IDINA - podjetje za trgovino,
proizvodnjo, gostinstvo in turizem, Krog
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: KROG, TRUBARJEVA UL. 81,
9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MATAJ CIRIL, KROG, TRUBARJEVA UL. 85, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 10. 2. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14481
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00386 z
dne 24. 2. 2000 pod št. vložka
1/01794/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SINIC, trgovina in storitve, Puževci d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PUŽEVCI 34, 9265 BODONCI
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SINIC JOŽEF, PUŽEVCI
34, 9265 BODONCI, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 12. 1992.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14487
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00389 z
dne 25. 2. 2000 pod št. vložka
1/00805/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GEDER - podjetje za trgovske
in storitvene dejavnosti export import,
Radenci d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: CANKARJEVA 6, 9252 RADENCI
Osnovni kapital: 2.584,60 Sit
Ustanovitelji: GEDER INGA, CANKARJEVA 6, 9252 RADENCI, vložek: 1.292,30
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 8. 1990; GEDER ALAN, CANKARJEVA 6, 9252 RADENCI, vložek: 1.292,30 Sit, ne odgovarja,
vstop: 6. 8. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14489
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00390 z
dne 25. 2. 2000 pod št. vložka
1/00808/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: IMEKS - trgovsko podjetje Lendava d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PARTIZANSKA 15, 9220 LENDAVA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTEFANEC JOŽEF, PARTIZANSKA 15, 9220 LENDAVA, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
20. 11. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
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delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14491
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00391 z
dne 25. 2. 2000 pod št. vložka
1/00908/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: HIDROTERM Instalacijsko podjetje, inženiring in trgovina Razkrižje
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: RAZKRIŽJE 60, 9240 LJUTOMER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEVAČIČ DUŠAN, RAZKRIŽJE ŠT. 60, 9240 LJUTOMER, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
23. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14493
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00392 z
dne 25. 2. 2000 pod št. vložka
1/00910/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TASOS, Storitveno, trgovsko in
proizvodno podjetje Radenci d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: KOROTANSKA UL. 1, 9252
RADENCI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RIHTARIČ JOŽE, KOROTANSKA UL. 1, 9252 RADENCI, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
15. 11. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14495
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00393 z

dne 25. 2. 2000 pod št. vložka
1/00912/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KOVAČ - trgovina na veliko in
malo, ter proizvodnja lesenih izdelkov
Apače d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: APAČE 121, 9253 APAČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČ JOŽE, APAČE
121, 9253 APAČE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 22. 10. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14497
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00394 z
dne 25. 2. 2000 pod št. vložka
1/00919/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DUGAR, CNC - TEHNIKA Melinci d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: MELINCI 63, 9231 BELTINCI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DUGAR ANDREJ, MELINCI 63, 9231 BELTINCI, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 1. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14499
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00395 z
dne 25. 2. 2000 pod št. vložka
1/00924/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LA-MA, elektroindustrija, trgovina ter uvoz in izvoz, Dolga vas, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: DOLGA VAS 40, 9220 LENDAVA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARTON LADISLAV, DOLGA VAS 40, 9220 LENDAVA, vložek:
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1.100,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
28. 1. 1991; MARTON MARTA, DOLGA
VAS 40, 9220 LENDAVA, vložek: 900,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 1. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14501
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00396 z
dne 25. 2. 2000 pod št. vložka
1/00934/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VEGAS VIDEO IGRE, video igre
Hodoš d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: HODOŠ 1, 9205 HODOŠ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRENOS JOŽEF, KRIŽEVCI V PREKMURJU 51, 9206 KRIŽEVCI V
PREKMURJU, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 4. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14503
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00397 z
dne 25. 2. 2000 pod št. vložka
1/00936/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5485681
Firma: ŠPITEX, šivanje, pletenje in konfekcioniranje tekstila in usnjenih izdelkov, Petišovci d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PETIŠOVCI, LENDAVSKA
C. 37, 9220 LENDAVA
Osnovni kapital: 85.569,90 Sit
Ustanovitelji: GABOR MARIJA, PETIŠOVCI, LENDAVSKA C. 37, 9220 LENDAVA,
vložek: 85.569,90 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 4. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa

Št.

navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14505
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00398 z
dne 25. 2. 2000 pod št. vložka
1/00939/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TOMAŽ, Transportno in trgovinsko podjetje, Tropovci, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: TROPOVCI, KRIŽNA ULICA 6,
9251 TIŠINA
Osnovni kapital: 5.000,00 Sit
Ustanovitelji: DRVARIČ AVGUST, TROPOVCI, KRIŽNA ULICA 6, 9251 TIŠINA,
vložek: 2.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
7. 10. 1990; JELLINEK INGRID, NEUBAUGASSE 16, KOTTINGBRUNN, AVSTRIJA,
vložek: 2.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
7. 10. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14507
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00399 z
dne 25. 2. 2000 pod št. vložka
1/00954/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TAMI, Izvozno-uvozno in projektantsko podjetje, Murska Sobota, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: LENDAVSKA 17 B, 9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAZOUZI CVETKA, LENDAVSKA 17 B, 9000 MURSKA SOBOTA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-14509
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00400 z
dne 25. 2. 2000 pod št. vložka
1/00957/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: NACE, Podjetje za transport,
trgovino in gostinstvo, Lokavci, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: LOKAVCI 28, 9245 SP. IVANJCI
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MLADENOV NACKO, LOKAVCI 28, 9245 SP. IVANJCI, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
15. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14511
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00401 z
dne 25. 2. 2000 pod št. vložka
1/00969/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5493749
Firma: TRANSPORT-TRGOVINA ROJKO Podjetje za tuzemni in inozemni prevoz, trgovina na debelo in drobno Gornja Radgona, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: CESTA NA STADION 2, 9250
GORNJA RADGONA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROJKO MATEJA, NEGOVA 38, 9245 SPODNJI IVANJCI, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
10. 6. 1991; ROJKO VLADO, NEGOVA
38, 9245 SPODNJI IVANJCI, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
10. 6. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14513
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00402 z
dne 25. 2. 2000 pod št. vložka
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1/00982/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: HUMANIKA, Podjetje za opravljanje in posredovanje raznih storitev
BELTINCI d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PANONSKA 84, 9231 BELTINCI
Osnovni kapital: 9.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽIŽEK MILAN, PANONSKA
84, 9231 BELTINCI, vložek: 4.590,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 7. 3. 1994; BALIGAČ
ŠTEFAN, GREGORČIČEVA 31, 9231 BELTINCI, vložek: 4.410,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 7. 3. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: IPS podjetje za organizacijo in
inženiring Murska Sobota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: GRAJSKA 1 a, 9000 MURSKA
SOBOTA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠALKOVIČ MIRKO, OKTOBERSKE REVOLUCIJE 3, 9000 MURSKA
SOBOTA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 10. 1990; SUŠEC MIHAEL, PANONSKA ULICA 48, 9231 BELTINCI, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 24. 10. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-14515
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00403 z
dne 25. 2. 2000 pod št. vložka
1/00985/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5515963
Firma: AGTECH, Podjetje za svetovanje, inženiring, razvoj in storitvene dejavnosti v kmetijstvu, veterinarstvu, proizvodnji hrane in računalništvu, Noršinci
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: NORŠINCI 1/e, 9240 LJUTOMER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRATUŠA LUDVIK, NORŠINCI 1/e, 9240 LJUTOMER, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
3. 1. 1991; PERIČ VLASTA, KAJUHOVA 2,
9240 LJUTOMER, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 3. 1. 1997.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-14519
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00405 z
dne 25. 2. 2000 pod št. vložka
1/00993/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AVTOSEJEM, Lendava d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PARTIZANSKA 14, 9220 LENDAVA
Osnovni kapital: 58.000,00 Sit
Ustanovitelji: IMOS INŽENIRING p.o., LINHARTOVA 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
9. 7. 1991; PTP INTEGRAL d.o.o., TITOVA
136, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 7. 1991; BITENC LJUBOMIRA, HERBERSTEINOVA 16,
1000 LJUBLJANA, vložek: 25.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 16. 7. 1991; JANEŽIČ FRANCI, VEGOVA 6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 25.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 16. 7. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-14517
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00404 z
dne 25. 2. 2000 pod št. vložka
1/00990/00 vpisalo v sodni register tega

Sr-14521
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00406 z
dne 25. 2. 2000 pod št. vložka
1/00996/00 vpisalo v sodni register tega

sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5508886
Firma: KARKAS Podjetje za prodajo
gradbenega materiala Zg. Konjišče,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: ZGORNJE KONJIŠČE 12 a,
9253 APAČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HEDL BRANKO, SELNICA
OB MURI 104 a, 2212 SELNICA OB MURI,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
5. 2. 1991; LEBAR KSENIJA, ZG. KONJIŠČE 12 A, 9253 ZG. KONJIŠČE, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
5. 2. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14523
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00407 z
dne 25. 2. 2000 pod št. vložka
1/00998/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LEONIX, Trgovsko podjetje Gornja Radgona, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PTUJSKA 42, 9250 GORNJA
RADGONA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KREFT LEON, PTUJSKA
42, 9250 GORNJA RADGONA, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
19. 2. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14525
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00408 z
dne 25. 2. 2000 pod št. vložka
1/01005/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5503779
Firma: EXPO, podjetje za svetovanje
in propagando, Zbigovci d.o.o.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: ZBIGOVCI 15, 9250 GORNJA
RADGONA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOREC MARKO, ZBIGOVCI 15, 9250 GORNJA RADGONA, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
12. 7. 1991; SKALIČ GEZA, CVETKOVA
14, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
12. 7. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14527
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00409 z
dne 25. 2. 2000 pod št. vložka
1/01010/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MARJETICA - podjetje za trgovino, izposojanje avtomobilov in avto
šola, Martinje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: MARTINJE ŠTEV. 33, 9203
PETROVCI
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ANDREJEK PETER, MARTINJE ŠTEV. 33, 9203 PETROVCI, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
1. 8. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14529
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00410 z
dne 25. 2. 2000 pod št. vložka
1/01011/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: POLING, računalniški inženiring Velika Polana d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: VELIKA POLANA 94, 9232
ČRENŠOVCI
Osnovni kapital: 9.000,00 Sit
Ustanovitelji: UROŠEVIČ DEJAN, OMLADINSKIH BRIGADA 59, BEOGRAD, ZR

Št.

JUGOSLAVIJA, vložek: 9.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 28. 6. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14531
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00411 z
dne 25. 2. 2000 pod št. vložka
1/01039/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: M & V, podjetje za zastopanje,
trženje in storitveno dejavnost, Ljutomer
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: KIDRIČEVA 73, 9240 LJUTOMER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TIVADAR MARIJA, KIDRIČEVA 73, 9240 LJUTOMER, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
10. 10. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14533
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00412 z
dne 25. 2. 2000 pod št. vložka
1/01042/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TP KAVAŠ, export-import Odranci d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: MLADINSKA 10, 9233 ODRANCI
Osnovni kapital: 15.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAVAŠ IVAN, MLADINSKA
10, 9233 ODRANCI, vložek: 7.500,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 24. 10. 1991; KAVAŠ SUZANA, MLADINSKA 10, 9233 ODRANCI, vložek: 7.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 10. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
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navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14535
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00413 z
dne 25. 2. 2000 pod št. vložka
1/01046/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KARANT, podjetje za proizvodno in trgovsko dejavnost, Ljutomer d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: ORMOŠKA 32, 9240 LJUTOMER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: POTOČNIK MARIJA, ORMOŠKA 32, 9240 LJUTOMER, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
4. 11. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14537
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00414 z
dne 25. 2. 2000 pod št. vložka
1/01066/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5532531
Firma: TEMPO, podjetje za proizvodnjo, notranjo in zunanjo trgo- vino ter
storitve Murska Sobota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: ŠTEFANA KUHARJA 1, 9000
MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 12.000,00 Sit
Ustanovitelji: LASZLO DOMITER, HONVEDU. 5, SZENTGOTTHARD, MADŽARSKA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 16. 10. 1991; FUJS FRANC, ŠTEFANA KOVAČA 15, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 16. 10. 1991; ŠIFTAR PAVEL, POLANA 2, 9201 PUCONCI, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 10. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-

Stran

2744 / Št. 28 / 30. 3. 2000

spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14539
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00415 z
dne 25. 2. 2000 pod št. vložka
1/01081/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ŠPORT PLUS Trgovina s tehničnim blagom Ljutomer, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PREŠERNOVA 5, 9240 LJUTOMER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOVAK DAMJAN, VRTNA
10, 9240 LJUTOMER, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 11. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14541
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00416 z
dne 25. 2. 2000 pod št. vložka
1/01087/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AGROMIKS, Trgovsko podjetje, export-import Turnišče d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: GAJSKA 3, 9224 TURNIŠČE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠPILAK EDVARD, GAJSKA
3, 9224 TURNIŠČE, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 28. 11. 1991; ŠPILAK IVAN, GAJSKA 3, 9224 TURNIŠČE,
vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 11. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14543
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00417 z
dne 25. 2. 2000 pod št. vložka
1/01096/00 vpisalo v sodni register tega
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sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: R, Trgovsko podjetje Kupšinci
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: KUPŠINCI 67, 9000 MURSKA
SOBOTA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: REŽONJA ŠTEFAN, KUPŠINCI 67, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14545
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00418 z
dne 25. 2. 2000 pod št. vložka
1/01097/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AGROKOP, Podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, Kamovci,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: KAMOVCI 52, 9223 DOBROVNIK
Osnovni kapital: 8.543,00 Sit
Ustanovitelji: TEMLIN IGNAC, KAMOVCI
52, 9223 DOBROVNIK, vložek: 8.543,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14548
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00420 z
dne 28. 2. 2000 pod št. vložka
1/01099/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LIFE, Podjetje za turizem in trgovino, Gornji Slaveči, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: GORNJI SLAVEČI 69, 9263
KUZMA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAKUPČIČ JASNA, GORICA 75, 9201 PUCONCI, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14570
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00435 z
dne 9. 3. 2000 pod št. vložka 1/01047/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: CONDOR, Trgovina in turizem,
Spodnji Kamenščak d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: SPODNJI KAMENŠČAK 18 b,
9240 LJUTOMER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PREJAC BORIS, ORMOŠKA 15, 9240 LJUTOMER, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
13. 5. 1991.
Obrazložitev: Proti sklepu o začetku postopka izbrisa je družba dne 28.01.2000
vložila ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. čl. ZFPPod (Ur. list RS št. 54/99)
izdalo dne 09.03.2000 sklep o izbrisu gospodarske družbe iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14572
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00436 z
dne 9. 3. 2000 pod št. vložka 1/00247/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5296617
Firma: LEKOP, Podjetje za kovinoplastiko-inženiring d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: VELIKA POLANA B.Š., 9225
VELIKA POLANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TOMPA JOŽE, LENDAVSKE GORICE 113/B, 9220 LENDAVA, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 6. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
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spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14574
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00437 z
dne 9. 3. 2000 pod št. vložka 1/01545/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TIPO TIP podjetje za posredovanje v prometu blaga in storitev Radenci, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: NIKOLE TESLE 1, 9252 RADENCI
Osnovni kapital: 8.400,00 Sit
Ustanovitelji: POHL TIBOR, SZENT ISTVAN UTCA 1, H 8640, FONYOD, MADŽARSKA, vložek: 8.400,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 1. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14576
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00438 z
dne 9. 3. 2000 pod št. vložka 1/01600/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: EUROMIT - storitve in trgovina
Murska Sobota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: CVETKOVA 14, 9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 10.550,00 Sit
Ustanovitelji: SEME MILAN, CVETKOVA
14, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek:
10.550,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
9. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14578
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00439 z
dne 9. 3. 2000 pod št. vložka 1/01610/00

Št.

vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TINNSI, Podjetje za trgovino,
Gornja Radgona d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: DELAVSKA POT 2, 9250 GORNJA RADGONA
Osnovni kapital: 110.000,00 Sit
Ustanovitelji: PINTARIČ SIMONA, DELAVSKA POT 2, 9250 GORNJA RADGONA,
vložek: 110.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 8. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14580
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00440 z
dne 9. 3. 2000 pod št. vložka 1/01740/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: INTERNATIONAL ELBL, Podjetje za trgovino in storitve, uvoz in izvoz,
Gornja Radgona, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: TRUBARJEVA 5, 9250 GORNJA RADGONA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ELBL IVAN, TRUBARJEVA
5, 9250 GORNJA RADGONA, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
19. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14582
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00441 z
dne 9. 3. 2000 pod št. vložka 1/01807/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ELEKTRO FILIP, podjetje za
proizvodnjo in storitve Beltinci, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PANONSKA 101, 9231 BELTINCI
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Osnovni kapital: 100.849,00 Sit
Ustanovitelji: FILIP ROBERT, PANONSKA 101, 9231 BELTINCI, vložek:
100.849,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
16. 3. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14583
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00442 z
dne 9. 3. 2000 pod št. vložka 1/01814/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KOEXPLUS, podjetje za trgovino, turizem, gostinstvo in zuna- njo trgovino, Ljutomer d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: GLAVNI TRG 13, 9240 LJUTOMER
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOEX d.o.o., FRANJE KOROŠA 9/II, ČAKOVEC, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 2. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14584
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00443 z
dne 9. 3. 2000 pod št. vložka 1/01817/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: EUROPA PLASTIK - Podjetje za
proizvodnjo, trgovino in posredništvo
Murska Sobota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: LENDAVSKA 6, 9000 MURSKA
SOBOTA
Osnovni kapital: 127.765,11 Sit
Ustanovitelji: POSZTOBANYI ISTVAN,
BANYATO UT 8, BUDAPEST, MADŽARSKA, vložek: 61.981,42 Sit, ne odgovarja,
vstop: 23. 2. 1993; PATAKI JOZSEF, FO
UT 82, DUNAHARASZTI, MADŽARSKA, vložek: 65.783,69 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 4. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
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gistrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14585
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00444 z
dne 9. 3. 2000 pod št. vložka 1/01820/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AUTOTRADE Storitveno podjetje Gornja Radgona d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež:
LJUTOMERSKA
CESTA
ŠT. 29, 9250 GORNJA RADGONA
Osnovni kapital: 105.000,00 Sit
Ustanovitelji: ARŠPED Gornja Radgona
d.o.o., LJUTOMERSKA 29, 9250 GORNJA
RADGONA, vložek: 35.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 11. 1992; EUROPAŠPED Gornja Radgona d.o.o., KERENČIČEVA ŠT. 12, 9250 GORNJA RADGONA, vložek: 35.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
30. 11. 1992; LACKNER RUDOLF, KRUSDORF, KRUSDORF, AVSTRIJA, vložek:
35.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
30. 11. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14586
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00445 z
dne 9. 3. 2000 pod št. vložka 1/01821/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5745756
Firma: MISAT Podjetje za inženiring,
proizvodnjo in trgovino Segovci d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: SEGOVCI 1/A, 9253 APAČE
Osnovni kapital: 126.330,00 Sit
Ustanovitelji: MUHIČ MILAN, SEGOVCI
1 A, 9253 APAČE, vložek: 63.165,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 1. 2. 1993; MUHIČ
ALOJZIJA, SEGOVCI 1 A, 9253 APAČE,
vložek: 63.165,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 2. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
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ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14588
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00446 z
dne 9. 3. 2000 pod št. vložka 1/01822/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GOMA, podjetje za proizvodnjo, storitve, trgovino in izvoz-uvoz, Murska Sobota, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: LENDAVSKA UL. 25 B, 9000
MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOMBOŠI BRANKO, LENDAVSKA UL. 25 B, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 3. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14590
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00447 z
dne 9. 3. 2000 pod št. vložka 1/01823/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ADONIS proizvodnja, trgovina
in zunanja trgovina Murska Sobota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: MOJSTRSKA 1, 9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PERŠ ZLATKO, MOJSTRSKA 1, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
30. 3. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-14592
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00448 z
dne 9. 3. 2000 pod št. vložka 1/01836/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TEHTNICA Trgovinsko in proizvodno podjetje Paričjak d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PARIČJAK 33, 9252 RADENCI
Osnovni kapital: 127.900,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKRJANEC FRANC, PARIČJAK 33, 9252 RADENCI, vložek:
63.950,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
20. 2. 1993; ŠKRJANEC MATEJ, PARIČJAK 33, 9252 RADENCI, vložek:
63.950,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
20. 2. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14594
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00449 z
dne 9. 3. 2000 pod št. vložka 1/01838/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KVEEN, trgovina na veliko in
malo Lendava, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: ŽUPANČIČEVA 6/7, 9220 LENDAVA
Osnovni kapital: 121.563,00 Sit
Ustanovitelji: PANKAS KLARA, ŽUPANČIČEVA 6/7, 9220 LENDAVA, vložek:
60.781,50 Sit, ne
odgovarja, vstop:
18. 4. 1993; PANKAS JANEZ, ŽUPANČIČEVA 6/7, 9220 LENDAVA, vložek:
60.781,50 Sit, ne
odgovarja, vstop:
18. 4. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14596
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00450 z
dne 9. 3. 2000 pod št. vložka 1/01847/00
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vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BREZA, podjetje za turizem in
gostinstvo, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: BODISLAVCI 52, 9243 MALA
NEDELJA
Osnovni kapital: 1.430.855,00 Sit
Ustanovitelji: TUŠ SAMO, VRTNA 3,
9250 GORNJA RADGONA, vložek:
1.430.855,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 4. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14598
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00451 z
dne 9. 3. 2000 pod št. vložka 1/01848/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KREČ Trgovsko in storitveno
podjetje Radenci d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: POHORSKEGA BATALJONA 4,
9252 RADENCI
Osnovni kapital: 139.000,00 Sit
Ustanovitelji: KREČ JOŽE, POHORSKEGA BATALJONA 4, 9252 RADENCI, vložek: 139.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 3. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14600
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00452 z
dne 9. 3. 2000 pod št. vložka 1/01856/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5750415
Firma: TALAN Trgovsko in storitveno
podjetje Murska Sobota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: DOLGA UL.218, 9226 MORAVSKE TOPLICE

Št.

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: TALAN IRMICA, VARAŽDINSKA
67,
NEDELIŠČE,
vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 2. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14603
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00453 z
dne 9. 3. 2000 pod št. vložka 1/01862/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: R & M, trgovina na veliko in
malo Čentiba d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: ČENTIBA 477, 9220 LENDAVA
Osnovni kapital: 119.724,00 Sit
Ustanovitelji: VOROŠ MILENA, ČENTIBA 477, 9220 LENDAVA, vložek:
59.862,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
10. 5. 1993; VOROŠ RUDOLF, ČENTIBA
477, 9220 LENDAVA, vložek: 59.862,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 5. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14606
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00454 z
dne 9. 3. 2000 pod št. vložka 1/01869/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AGRO KAPELA, proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: KAPELSKI VRH 6, 9252 RADENCI
Osnovni kapital: 1.144.320,00 Sit
Ustanovitelji: ŽNIDARIČ FRANC, OČESLAVCI 7, 9245 SP. IVANJCI, vložek:
9.600,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
6. 4. 1993; MIKL JOŽE, OČESLAVCI 2,
9245 SP. IVANJCI, vložek: 9.600,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1993; MIKL
MARTIN, BISERJANE 15, 9244 VIDEM OB

28 / 30. 3. 2000 / Stran 2747
ŠČAVNICI, vložek: 9.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1993; RANTAŠA KAREL,
OKOSLAVCI 67, 9244 VIDEM OB ŠČAVNICI, vložek: 9.600,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 6. 4. 1993; KOVAČIČ GORAZD RUDOLF, HRASTJE MOTA 83, 9252 RADENCI, vložek: 9.600,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 6. 4. 1993; KOROŠAK FRANC,
OKOSLAVCI 65, 9244 VIDEM OB ŠČAVNICI, vložek: 9.600,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 6. 4. 1993; KURBOS JANKO, OKOSLAVCI 69, 9244 VIDEM OB ŠČAVNICI,
vložek: 9.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 4. 1993; FEKONJA ANDREJ, OKOSLAVCI 64, 9244 VIDEM OB ŠČAVNICI, vložek: 9.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 4. 1993; ZUPAN MILAN, OČESLAVCI
32, 9245 SP. IVANJCI, vložek: 9.600,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1993; ŽIŽEK SREČKO, OČESLAVCI 33, 9245 SP.
IVANJCI, vložek: 9.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1993; HRAŠOVEC IVAN,
GRABONOŠ 15, 9244 VIDEM OB ŠČAVNICI, vložek: 9.600,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 6. 4. 1993; ROŽMAN LEON, GRABONOŠ 11, 9244 VIDEM OB ŠČAVNICI,
vložek: 9.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 4. 1993; VRZEL JANKO, DRAGOTINCI
31, 9244 VIDEM OB ŠČAVNICI, vložek:
9.600,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
6. 4. 1993; ARNOLD MARJAN, RADENSKI
VRH 3, 9252 RADENCI, vložek: 9.600,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1993; KOVAČIČ SLAVICA, DRAGOTINCI 34, 9244
VIDEM OB ŠČAVNICI, vložek: 9.600,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1993; TROFENIK FRANC, DRAGOTINCI 36, 9244 VIDEM OB ŠČAVNICI, vložek: 9.600,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1993; STRAMIČ VINKO, DRAGOTINCI 35, 9244 VIDEM OB ŠČAVNICI, vložek: 9.600,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1993; ANTONIČ FELIKS, OKOSLAVCI 66, 9244 VIDEM
OB ŠČAVNICI, vložek: 9.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1993; ŠUTJA BRANKO FRANC, OČESLAVCI 1, 9245 SP. IVANJCI, vložek: 9.600,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 6. 4. 1993; KEGL DRAGO, OKOSLAVCI 63, 9244 VIDEM OB ŠČAVNICI, vložek: 9.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 4. 1993; HERMAN FELIKS, OKOSLAVCI 63 B, 9244 VIDEM OB ŠČAVNICI, vložek: 9.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 4. 1993; LUKAČ JOŽE, HRASTJE MOTA
30, 9252 RADENCI, vložek: 9.600,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1993; KREFT
PETER, BISERJANE 17, 9244 VIDEM OB
ŠČAVNICI, vložek: 12.800,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1993; MLINARIČ KAREL, DRAGOTINCI 32, 9244 VIDEM OB
ŠČAVNICI, vložek: 12.800,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1993; JEREBIČ SREČKO, RIHTAROVCI 30, 9252 RADENCI,
vložek: 96.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1993; KUPLJEN VLADO, OKOSLAVCI 6, 9244 VIDEM OB ŠČAVNICI, vložek: 256.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 4. 1993; PUKLAVEC SLAVKO, RADGONSKA 2, 9252 RADENCI, vložek:
32.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
6. 4. 1993; VRBANČIČ STANKA, ČREŠNJEVCI 92, 9250 GORNJA RADGONA, vložek: 37.120,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 4. 1993; KOSI DARKO, PARIČJAK 24,
9252 RADENCI, vložek: 38.400,00 Sit, ne
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odgovarja, vstop: 6. 4. 1993; KRALJ SLAVKO, ČREŠNJEVCI 215, 9250 GORNJA
RADGONA, vložek: 192.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1993; TOLEDO d.o.o.,
MELJSKA C. 1, 2000 MARIBOR, vložek:
256.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 4. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14615
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00459 z
dne 10. 3. 2000 pod št. vložka
1/01806/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KRAMAR, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, V. Polana,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: V. POLANA 92, 9225 VELIKA
POLANA
Osnovni kapital: 123.676,00 Sit
Ustanovitelji: KRAMAR ROZINA, V. POLANA 92, 9225 V. POLANA, vložek:
123.676,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 3. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14618
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00460 z
dne 10. 3. 2000 pod št. vložka
1/01905/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5766648
Firma: LINEA Podjetje za svetovalni
inženiring Dobrovnik d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: DOBROVNIK ŠT. 243, 9223
DOBROVNIK
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: TUŠKE IRMA, MOHORJEVA 4, 9220 LENDAVA, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 4. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
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izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14620
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00461 z
dne 10. 3. 2000 pod št. vložka
1/01921/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DRAGI, Proizvodno trgovsko
podjetje, export - import, Radenci d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: GUBČEVA 7, 9252 RADENCI
Osnovni kapital: 132.000,00 Sit
Ustanovitelji: STOLNIK DANIEL, GUBČEVA 7, 9252 RADENCI, vložek:
132.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 5. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14621
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00462 z
dne 10. 3. 2000 pod št. vložka
1/01930/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5806267
Firma: TEHNIKA, podjetje za trgovino, storitve, proizvodnjo, uvoz in izvoz,
Strukovci d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: STRUKOVCI 42, 9265 BODONCI
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠIFTAR DUŠAN, SLOMŠKOVA 70, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 60.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 7. 1993; ŠIFTAR BELA, SLOMŠKOVA
70, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek:
40.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
6. 7. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-14623
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00463 z
dne 10. 3. 2000 pod št. vložka
1/01931/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LSA Trgovina in storitve, Murska Sobota, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: ULICA OB KANALU 15, 9000
MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEBAR ŠTEFAN, RAKIČAN, ŠTEFANA KOVAČA 9, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 50.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 13. 4. 1993; LEBAR ANGELA, RAKIČAN, ŠTEFANA KOVAČA 9,
9000
MURSKA
SOBOTA,
vložek:
50.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
13. 4. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14625
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00464 z
dne 10. 3. 2000 pod št. vložka
1/01941/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: NEŽIČ, Podjetje za trgovino,
uvoz in izvoz, Lomanoše d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: LOMANOŠE 9 D, 9250 GORNJA RADGONA
Osnovni kapital: 3.283.447,00 Sit
Ustanovitelji: NEŽIČ JOŽE, LOMANOŠE
9 D, 9250 GORNJA RADGONA, vložek:
3.283.447,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
31. 5. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14627
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00465 z
dne 10. 3. 2000 pod št. vložka
1/01948/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
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Firma: LRS COMMERCE ROPOČA, Trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: ROPOČA 51, 9262 ROGAŠOVCI
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: LENARČIČ STANISLAV,
ROPOČA 51, 9262 ROGAŠOVCI, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 6. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14629
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00466 z
dne 10. 3. 2000 pod št. vložka
1/01950/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PAN - TRADE - podjetje za trgovsko dejavnost, storitve in uvoz - izvoz,
Murska Sobota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: ŠTEFANA KUHARJA 1, 9000
MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 129.533,00 Sit
Ustanovitelji: KEFELJA ZVONIMIR, DOBRIŠE CESARIČA 181, VARAŽDIN, HRVAŠKA, vložek: 129.533,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 4. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14631
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00467 z
dne 10. 3. 2000 pod št. vložka
1/01977/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MR - podjetje za trženje in proizvodnjo, Šalamenci d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: ŠALAMENCI 34, 9201 PUCONCI
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAKARI ROBERT, ŠALAMENCI 34, 9201 PUCONCI, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
5. 7. 1993.

Št.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14636
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00469 z
dne 10. 3. 2000 pod št. vložka
1/01985/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MATT Špedicija in storitve, Trimlini d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: TRIMLINI 68, 9220 LENDAVA
Osnovni kapital: 200.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRČA MIRKO, TRIMLINI
68, 9220 LENDAVA, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 7. 1993; GRČA
ZLATA, TRIMLINI 68, 9220 LENDAVA, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
7. 7. 1993; LEBAR VLADIMIR, KOLODVORSKA 46, MURSKO SREDIŠČE, R HRVAŠKA, vložek: 33.333,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 7. 7. 1993; KOČILA DAMIR, MAROF
51, SV.MARTIN NA MURI, R HRVAŠKA,
vložek: 33.333,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 7. 1993; BRDAR IVAN, DOLNJI KONCOVŠAK 33, SELNICA, R HRVAŠKA, vložek: 33.333,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
7. 7. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14639
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00470 z
dne 10. 3. 2000 pod št. vložka
1/02051/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: FORNAX, Podjetje za trgovino
in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: MELINCI 130, 9231 BELTINCI
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KNEZ LUDVIK, STROČJA
VAS 13, 9240 LJUTOMER, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
8. 11. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
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gistrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14644
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00473 z
dne 13. 3. 2000 pod št. vložka
1/01109/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ROK ŠPORT trgovsko, posredniško, gostinsko in turistično podjetje in
podjetje za izvajanje kulturno- zabavnih
programov Murska Sobota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: MOJSTRSKA 1, 9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HORVAT MARJAN, MOJSTRSKA 1, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14646
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00474 z
dne 13. 3. 2000 pod št. vložka
1/01112/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TITEIM, Podjetje za transport
in trgovino, Lendava d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: INDUSTRIJASKA 1, 9220 LENDAVA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOVAK ŠTEFAN, TOMŠIČEVA 2, 9220 LENDAVA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-14649
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00475 z
dne 13. 3. 2000 pod št. vložka
1/01124/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LAGUNA Podjetje za servisne
storitve in trgovino Ljutomer d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PREŠERNOVA 9/B, 9240 LJUTOMER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKRLEC EMILIJA, PREŠERNOVA 9/B, 9240 LJUTOMER, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
30. 9. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14652
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00476 z
dne 13. 3. 2000 pod št. vložka
1/01129/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AVTO RAJH Ljutomer, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: JERUZALEMSKA 1, 9240 LJUTOMER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAJH AVGUST, JERUZALEMSKA 1, 9240 LJUTOMER, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
2. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14655
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00477 z
dne 13. 3. 2000 pod št. vložka
1/01131/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AZODIA, export-import, podjetje za trgovino, turizem in storitve, Križevci pri Ljutomeru d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: KRIŽEVCI ŠT. 21, 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RANCA DOMEN, KRIŽEVCI 21, 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 11. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14658
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00478 z
dne 13. 3. 2000 pod št. vložka
1/01136/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PREVEX - prevozno transportno trgovsko podjetje Gornja Bistrica
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: GORNJA BISTRICA 48, 9232
ČRENŠOVCI
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAKŠIČ ANTON, GORNJA
BISTRICA 48, 9232 ČRENŠOVCI, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
3. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14661
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00479 z
dne 13. 3. 2000 pod št. vložka
1/01153/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BENKO zidarstvo in sadrarstvo
Domajinci d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: DOMAJINCI 70, 9261 CANKOVA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BENKO JANEZ, DOMAJINCI 70, 9261 CANKOVA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa

navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14664
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00480 z
dne 13. 3. 2000 pod št. vložka
1/01154/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5558921
Firma: VERZEL EXPORT IMPORT Zunanja in notranja trgovina Gornja Radgona d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PREČNA 2, 9250 GORNJA RADGONA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VERZEL FRANC, PREČNA
2, 9250 GORNJA RADGONA, vložek:
5.600,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
23. 12. 1991; VERZEL OLGA, PREČNA 2,
9250 GORNJA RADGONA, vložek: 800,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 12. 1991;
VERZEL BOJAN, PORABSKA 10, 9250
GORNJA RADGONA, vložek: 800,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 23. 12. 1991; VERZEL ZVONKA, PREČNA 4, 9250 GORNJA
RADGONA, vložek: 800,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14666
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00481 z
dne 13. 3. 2000 pod št. vložka
1/01160/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ŠPINDLER Podjetje za svetovanje, trženje, inženiring, turizem, notranjo in zunanjo trgovino, pridelavo in
predelavo ter družbeno varstvo otrok
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: MAISTROVA 2, 9240 LJUTOMER
Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠPINDLER SIMONA, MAISTROVA 2, 9240 LJUTOMER, vložek:
3.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
15. 1. 1992; ŠPINDLER JOŽE, MAISTROVA 2, 9240 LJUTOMER, vložek: 5.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 1. 1992; ŠPINDLER JOŽICA, MAISTROVA 2, 9240 LJUTOMER, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 1. 1992.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

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

Sr-14668
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00482 z
dne 13. 3. 2000 pod št. vložka
1/01161/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GREEN-ING, podjetje za ekološki inženiring, Ljutomer, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: ORMOŠKA C. 22, 9240 LJUTOMER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLEMENČIČ GORAZD,
ORMOŠKA 45, 9240 LJUTOMER, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
5. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-14674
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00484 z
dne 13. 3. 2000 pod št. vložka
1/01166/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: EURO SANA, podjetje za poslovne storitve, Rakičan d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: RAKIČAN, CANKARJEVA 39,
9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 12.420,00 Sit
Ustanovitelji: KOROŠEC-KANIČ ZDENKA, RAKIČAN, CANKARJEVA 39, 9000
MURSKA SOBOTA, vložek: 12.420,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 16. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-14671
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00483 z
dne 13. 3. 2000 pod št. vložka
1/01163/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AUTOTRANS-ANTE podjetje za
prevoz v cestnem prometu, strojno in
gradbeno mehanizacijo, uvoz in izvoz
Murska Sobota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: GREGORČIČEVA 1, 9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 8.200,00 Sit
Ustanovitelji: PETRIČEVIĆ ANTE, PROLOŽAC DONJI 33, PROLOŽAC DONJI, HRVAŠKA, vložek: 6.315,20 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 11. 1991; PETRIČEVIČ
DANE, PROLOŽAC DONJI 33, PROLOŽAC
DONJI, HRVAŠKA, vložek: 2.105,07 Sit,
ne odgovarja, vstop: 10. 8. 1992; PETRIČEVIČ MATE, PROLOŽAC DONJI 33, PROLOŽAC DONJI, HRVAŠKA, vložek:
1.052,53 Sit, ne
odgovarja, vstop:
10. 8. 1992; PETRIČEVIČ IVICA, PROLOŽAC DONJI 33, PROLOŽAC DONJI, HRVAŠKA, vložek: 1.052,53 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 8. 1992.

Sr-14677
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00485 z
dne 13. 3. 2000 pod št. vložka
1/01170/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TOUR-ŠPIT, storitve, transport
in trgovina Turnišče d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: MLINSKA 3, 9224 TURNIŠČE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠPILAK ŠTEFAN, MLINSKA
3, 9224 TURNIŠČE, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 13. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-14680
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00486 z
dne 13. 3. 2000 pod št. vložka
1/01174/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: JONY, trgovina, uvoz in izvoz,
Podgrad d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PODGRAD 27, 9250 GORNJA
RADGONA
Osnovni kapital: 8.100,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČIČ IVANKA, PODGRAD 27, 9250 GORNJA RADGONA, vložek: 2.700,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 1. 1992; KOVAČIČ SUZANA, PODGRAD 27, 9250 GORNJA RADGONA, vložek: 2.700,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 1. 1992; KOVAČIČ HELENA, PODGRAD 27, 9250 GORNJA RADGONA, vložek: 2.700,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14683
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00487 z
dne 13. 3. 2000 pod št. vložka
1/00812/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LIER export - import Gornji Lakoš d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: GORNJI LAKOŠ ŠT. 132,
9220 LENDAVA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KIRALJ ELIZABETA, TRG
LJUDSKE PRAVICE 3, 9220 LENDAVA, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 9. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14686
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00488 z
dne 13. 3. 2000 pod št. vložka
1/00849/00 vpisalo v sodni register tega
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sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GAJ izvoz - uvoz Turnišče d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: GAJSKA 13, 9224 TURNIŠČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZVER IVAN, GAJSKA 13,
9224 TURNIŠČE, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 28. 11. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14689
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00489 z
dne 13. 3. 2000 pod št. vložka
1/00858/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: EVA Trgovsko podjetje Trnje
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: TRNJE 5, 9232 ČRENŠOVCI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIRAG MARIJA, SORŠKA
5, 4000 KRANJ, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 26. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14692
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00490 z
dne 13. 3. 2000 pod št. vložka
1/00886/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SIRENA, Storitveno in trgovsko
podjetje, Radenci, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: CVETLIČNA UL. 7, 9252 RADENCI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JEŽ GOJMIR, CVETLIČNA
ULICA 7, 9252 RADENCI, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
15. 11. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
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izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14695
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00491 z
dne 13. 3. 2000 pod št. vložka
1/00889/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VIVA izposojevalnica videoaparatur in trgovina Murska Sobota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: LENDAVSKA 19 A, 9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SARJAŠ JOŽE, LENDAVSKA 19 A, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 3. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14698
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00492 z
dne 13. 3. 2000 pod št. vložka
1/00926/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: POINT, proizvodno, trgovsko in
storitveno podjetje Murska Sobota,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: MIKLOŠA KUZMIČA 49, 9000
MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROGAČ JOŽEF, MIKLOŠA
KUZMIČA 49, 9000 MURSKA SOBOTA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 3. 1991; HORVAT ANDREJ, PREŠERNOVA 16, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 3. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-14701
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00493 z
dne 13. 3. 2000 pod št. vložka
1/01002/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ANTARES, podjetje za promet
z nepremičninami Ljutomer, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PREŠERNOVA 7, 9240 LJUTOMER
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JEKLOTEHNA-RAUTER
Ljutomer d.o.o., PREŠERNOVA 7, 9240
LJUTOMER, vložek: 2.448,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 6. 1991; RAUTER FRANC, JANA BAUKARTA 13, 9240 LJUTOMER, vložek: 2.376,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 16. 6. 1991; CVETKO MILAN, VOGRIČEVCI 5 a, 9240 LJUTOMER, vložek:
2.376,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
16. 6. 1991; POTOČNIK SILVO, KRAPJE
2 b, 9241 VERŽEJ, vložek: 800,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 16. 6. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14703
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00494 z
dne 13. 3. 2000 pod št. vložka
1/01004/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ANIS, Podjetje za veleprodajo,
maloprodajo, turizem, gostinstvo, marketing, export-import, Šalinci d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: ŠALINCI 32, 9242 KRIŽEVCI
PRI LJUTOMERU
Osnovni kapital: 8.500,00 Sit
Ustanovitelji: ALEKSIČ ANTON, ŠALINCI 32, 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU,
vložek: 8.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 6. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14705
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00495 z
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dne 13. 3. 2000 pod št. vložka
1/01013/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: RASTER Gradbeno podjetje
Gornja Radgona d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: TRATE 23, 9250 GORNJA RADGONA
Osnovni kapital: 200.000,00 Sit
Ustanovitelji: OBRTNA ZADRUGA 14.
OKTOBER p.o., TRG SVOBODE 12, 9250
GORNJA RADGONA, vložek: 30.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 9. 1991; STANOVANJSKA ZADRUGA RADGONA Gornja Radgona p.o., TRG SVOBODE 12,
9250 GORNJA RADGONA, vložek:
40.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
2. 9. 1991; BRATUŠA KAREL, POLIČKA
7, 9250 GORNJA RADGONA, vložek:
10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
2. 9. 1991; ERDELA MILAN, PLITVIČKI
VRH 49, 9250 GORNJA RADGONA, vložek: 10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
2. 9. 1991; FRIDAU PETER, STRMA 10,
9250 GORNJA RADGONA, vložek:
20.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
2. 9. 1991; IVANEK-NEMET VESNA, KOCLJEVA 3, 9250 GORNJA RADGONA, vložek: 10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
2. 9. 1991; JAKOPEC FRANC, MAISTROVA 10, 9252 RADENCI, vložek:
20.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
2. 9. 1991; KAUČIČ SLAVKO, ČREŠNJEVCI 108, 9250 GORNJA RADGONA, vložek: 10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
2. 9. 1991; NEDOG ANTON, DRAGOTINCI 30/A, 9244 VIDEM OB ŠČAVNICI, vložek: 10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
2. 9. 1991; SOVEC DRAGO, MAISTROV
TRG 7, 9250 GORNJA RADGONA, vložek: 10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
2. 9. 1991; TIVADAR JOŽE, PARIČJAK
41, 9252 RADENCI, vložek: 30.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 9. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14708
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00496 z
dne 13. 3. 2000 pod št. vložka
1/01025/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MST - Podjetje za trgovinske,
storitvene, proizvodne in inženiring dejavnosti EXPORT-IMPORT Desnjak d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: DESNJAK 51, 9240 LJUTOMER
Osnovni kapital: 2.200,00 Sit

Št.

Ustanovitelji: KŠELA MARJAN, ŠALINCI
2, 9240 LJUTOMER, vložek: 1.100,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 22. 1. 1991; ZAVRATNIK SREČKO, DESNJAK 51, 9240 LJUTOMER, vložek: 1.100,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 1. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14711
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00497 z
dne 13. 3. 2000 pod št. vložka
1/01071/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TOLL, ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve Lendava
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: KAJUHOVA 2, 9220 LENDAVA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JEĐUD ANA, V. NAZORJA
9, ČAKOVEC, HRVAŠKA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 10. 1991;
SOMI LIDIJA, B. MASLARIĆA 2 A, ČAKOVEC, HRVAŠKA, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 4. 10. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14714
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00498 z
dne 13. 3. 2000 pod št. vložka
1/01088/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: RUTEX trgovsko in proizvodno
podjetje Murska Sobota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: LENDAVSKA 17 C, 9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji:
MARTINČEVIĆ-MIKIĆ
RUŽA, LENDAVSKA 17 C, 9000 MURSKA
SOBOTA, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 11. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
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izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14717
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00499 z
dne 13. 3. 2000 pod št. vložka
1/01094/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AJDA, Podjetje za trgovino in
storitve, G. Radgona, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: TRG SVOBODE 8, 9250 GORNJA RADGONA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BUKOŠEK ŠTEFANIJA,
TRG SVOBODE 8, 9250 GORNJA RADGONA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 12. 1991; KUJUNDŽIČ
DRAGAN, TRG SVOBODE 8, 9250 GORNJA RADGONA, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 10. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14719
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00500 z
dne 13. 3. 2000 pod št. vložka
1/01159/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TOLARIS Mednarodna trgovska in gradbena dejavnost Gornja Radgona d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: GRAJSKA C. 18, 9250 GORNJA RADGONA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ERLIH ZLATKO, VRTNA
UL. 22, 9250 GORNJA RADGONA, vložek:
800,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
15. 1. 1992; HERCOG MILAN, VRATJI
VRH 4, 9253 APAČE, vložek: 6.400,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 1. 1992; LEVSTIK JOŽE, BISTRICA PRI LIMBUŠU
51/G, 2341 LIMBUŠ, vložek: 800,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 15. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
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delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14722
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00501 z
dne 13. 3. 2000 pod št. vložka
1/01176/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5565120
Firma: TGT ŽALIG, Podjetje za gostinsko in trgovsko dejavnost, Radenci
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: KIDRIČEVO NASELJE 4, 9252
RADENCI
Osnovni kapital: 19.310,20 Sit
Ustanovitelji: ŽALIG ŠTEFAN, KIDRIČEVO NASELJE 4, 9252 RADENCI, vložek:
19.310,20 Sit, ne
odgovarja, vstop:
24. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14724
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00502 z
dne 13. 3. 2000 pod št. vložka
1/01178/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LIPLESK Obrtno pleskarsko
podjetje Lendava d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PARTIZANSKA 29, 9220 LENDAVA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEVAČIČ IVAN, SELNICA
21 a, SELNICA, HRVAŠKA, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
15. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14730
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00507 z
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dne 15. 3. 2000 pod št. vložka
1/01264/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MABO TRADE Trgovsko in storitveno podjetje Gornja Radgona, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: KERENČIČEVA 7, 9250 GORNJA RADGONA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAVRIČ BOJAN, TRG
SVOBODE 8, 9250 GORNJA RADGONA,
vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 1. 1992; VIDOVIČ MAJDA, LENDAVSKA UL. 19 B, 9000 MURSKA SOBOTA,
vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14732
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00508 z
dne 15. 3. 2000 pod št. vložka
1/01839/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KERA LUX, Podjetje za trgovino in zastopanje M.Sobota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: KOPALIŠKA 2, 9000 MURSKA
SOBOTA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KERČMAR ERVIN, ŠTEFANA KOVAČA 24, 9000 MURSKA SOBOTA,
vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 4. 1993; BOJNEC ALOJZ, FILOVCI 29, 9222 BOGOJINA, vložek:
50.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
13. 4. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14734
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00509 z
dne 15. 3. 2000 pod št. vložka
1/01902/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: EPIS - Podjetje za proizvodne, storitvene, trgovinske dejavnosti in

inženiring export - import Ljutomer
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: ORMOŠKA 11 A, 9240 LJUTOMER
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: VOZLIČ SILVA, ORMOŠKA
11 A, 9240 LJUTOMER, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 3. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14736
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00510 z
dne 15. 3. 2000 pod št. vložka
1/01959/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: HEXA, Trgovina, proizvodnja,
storitve, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: LOMANOŠE 55, 9250 GORNJA RADGONA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ILIJAŠ RADOVAN, PREŠERNOVA 2, ČAKOVEC, HRVAŠKA, vložek:
90.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
1. 5. 1993; STOJANOVIČ ZDRAVKO, LOMANOŠE 55, 9250 GORNJA RADGONA,
vložek: 10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 5. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14738
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00511 z
dne 15. 3. 2000 pod št. vložka
1/02046/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: JAN trgovsko in storitveno podjetje Murska Sobota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: LENDAVSKA 8, 9000 MURSKA
SOBOTA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GEČEK ANDREJ, LENDAVSKA 8, 9000 MURSKA SOBOTA, vlo-
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žek: 3.722,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 12. 1991; VOROŠ MARJANA, LENDAVSKA 8, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek:
4.278,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
23. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14742
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00516 z
dne 16. 3. 2000 pod št. vložka
1/01843/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: P & H ELECTRUM Proizvodno
in trgovsko podjetje Radenci, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PREŠERNOVA 10, 9252 RADENCI
Osnovni kapital: 109.728,00 Sit
Ustanovitelji: ELECTRUM, Radenci
d.o.o., PREŠERNOVA 10, 9252 RADENCI, vložek: 54.864,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 20. 12. 1992; HOCHENBERGER
LUDVIK, ZUNDTERSTRASSE 18, MUNCHEN 21, NEMČIJA, vložek: 54.864,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 12. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14744
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00517 z
dne 16. 3. 2000 pod št. vložka
1/01853/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DENIS - podjetje za trženje in
servis avtomobilov, Pušča d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PUŠČA 15, 9000 MURSKA
SOBOTA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: HORVAT JOŽEF, PUŠČA
15, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 4. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)

Št.

izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14746
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00518 z
dne 16. 3. 2000 pod št. vložka
1/01855/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SERVIS-ŠPILAK - storitve in trgovina Turnišče d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: ULICA 4. MAJA 13, 9224 TURNIŠČE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠPILAK MILAN, UL.4.
MAJA 13, 9224 TURNIŠČE, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
7. 4. 1992; ŠPILAK MILENA, UL.4. MAJA
13, 9224 TURNIŠČE, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 7. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14748
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00519 z
dne 16. 3. 2000 pod št. vložka
1/01857/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: B A M I - podjetje za trgovino,
proizvodnjo, uvoz-izvoz, Černelavci
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: ČERNELAVCI, GORIČKA 114,
9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BARANJA STANISLAV,
ČERNELAVCI, GORIČKA 114, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 50.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 3. 2. 1993; MULLER
JOŽE, LENDAVSKA 23, 9000 MURSKA
SOBOTA, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 2. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
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sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14750
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00520 z
dne 16. 3. 2000 pod št. vložka
1/01876/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SATRA - podjetje za trgovino in
transport, Tišina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: TIŠINA 4 A, 9251 TIŠINA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MLADENOVIĆ SAŠO, TIŠINA 4 A, 9251 TIŠINA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 4. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14752
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00521 z
dne 16. 3. 2000 pod št. vložka
1/01882/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma:
ĐUREKturistično-trgovsko-storitveno in proizvodno podjetje Lendavske gorice d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: LENDAVSKE GORICE 238/A,
9220 LENDAVA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MESARIČ JURAJ, LENDAVSKE GORICE 238/A, 9220 LENDAVA,
vložek: 45.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 3. 1993; MESARIČ DANICA, LENDAVSKE GORICE 238/A, 9220 LENDAVA, vložek: 45.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 25. 3. 1993; MESARIČ JOSIP, WASSERGASSE 13, WIEN, vložek: 10.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 3. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14754
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00522 z
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dne 16. 3. 2000 pod št. vložka
1/01886/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KARMEN trgovsko in storitveno podjetje Pušča d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PUŠČA N.H., 9000 MURSKA
SOBOTA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: HORVAT JOŽE, PUŠČA
N.H., 9000 MURSKA SOBOTA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 4. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14756
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00523 z
dne 16. 3. 2000 pod št. vložka
1/01890/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BONAMI, podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino Beltinci, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PANONSKA 113, 9231 BELTINCI
Osnovni kapital: 129.779,00 Sit
Ustanovitelji: KAVAŠ JOŽE, PANONSKA
113, 9231 BELTINCI, vložek: 64.889,50
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 3. 1993; KAVAŠ MILKA, PANONSKA 113, 9231 BELTINCI, vložek: 64.889,50 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 3. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14758
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00524 z
dne 16. 3. 2000 pod št. vložka
1/01893/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: K.F.N. COMMERCE, d.o.o., Proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje
Murska Sobota
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: PARTIZANSKA 13, 9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUČAN TEODOR, PARTIZANSKA 13, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
8. 6. 1993; KUČAN HEDVIKA, PARTIZANSKA 13, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek:
50.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
8. 6. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14760
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00525 z
dne 16. 3. 2000 pod št. vložka
1/01895/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MOLTEX, trgovina na veliko in
malo M. Sobota, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: MALA NOVA UL. 22, 9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 115.050,00 Sit
Ustanovitelji: GOMBOC IGOR, MALA
NOVA UL. 22, 9000 MURSKA SOBOTA,
vložek: 115.050,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14762
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00526 z
dne 16. 3. 2000 pod št. vložka
1/01924/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: RADO - trgovsko, proizvodno
podjetje Lipovci d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: LIPOVCI 50/G, 9231 BELTINCI
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKAFAR RADO, LIPOVCI
50/G,
9231
BELTINCI,
vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
4. 5. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14764
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00527 z
dne 16. 3. 2000 pod št. vložka
1/01990/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GOLDEJA, Podjetje za trgovino, uvoz in izvoz, Radenci d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: TRUBARJEVA 3, 9252 RADENCI
Osnovni kapital: 104.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRELOG DEJAN, TRUBARJEVA 3, 9252 RADENCI, vložek:
83.200,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
26. 6. 1993; PRELOG JANKO, TRUBARJEVA 3, 9252 RADENCI, vložek:
20.800,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
26. 6. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14766
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00528 z
dne 16. 3. 2000 pod št. vložka
1/01999/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: STUDIO 7 - podjetje za trgovino in video storitve, BELTINCI d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: KOCLJEVO NASELJE 12,
9231 BELTINCI
Osnovni kapital: 110.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARKOVIĆ BRANKO, KOCLJEVO NASELJE 12, 9231 BELTINCI,
vložek: 110.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 4. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-14768
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00529 z
dne 16. 3. 2000 pod št. vložka
1/02002/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: FRIDAU, trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o. Gornja Radgona
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PARTIZANSKA 57, 9250 GORNJA RADGONA
Osnovni kapital: 108.936,00 Sit
Ustanovitelji: FRIDAU SONJA, PARTIZANSKA 57, 9250 GORNJA RADGONA, vložek: 108.936,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 6. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14770
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00530 z
dne 16. 3. 2000 pod št. vložka
1/02003/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ŠETRANS - podjetje za avtoprevozništvo in avtokleparstvo, Martjanci, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: MARTJANCI 17 A, 9221 MARTJANCI
Osnovni kapital: 150.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠEBJANIČ ERNEST, MARTJANCI 17 A, 9221 MARTJANCI, vložek:
150.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
7. 7. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14772
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00531 z
dne 16. 3. 2000 pod št. vložka
1/02006/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: RADO - TRADE, Podjetje za trgovino in export - import, Polana, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Št.

Sedež: POLANA 43/A, 9201 PUCONCI
Ustanovitelji: TRAJKOVSKI RADO, PUŠKINOVA 4/2-3, SKOPJE, ne odgovarja,
vstop: 8. 12. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14774
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00532 z
dne 16. 3. 2000 pod št. vložka
1/02011/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KLENA d.o.o. podjetje za trgovino, turizem, gostinstvo in storitve Murska Sobota
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: IVANA REGENTA 33, 9000
MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KULČAR MARJAN, FILOVCI 148, 9222 BOGOJINA, vložek:
50.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
11. 6. 1993; KARDOŠ ŠTEFAN, IVANA REGENTA 33, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
11. 6. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14776
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00533 z
dne 16. 3. 2000 pod št. vložka
1/02012/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5828554
Firma: PER BAN, trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje Murska Sobota, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: MLADINSKA 24, 9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PERHAVEC BRIGITA, STANETA ROZMANA 17, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 7.200,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 18. 3. 1992; PERHAVEC ANDREJ,
STANETA ROZMANA 17, 9000 MURSKA
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SOBOTA, vložek: 800,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14778
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00534 z
dne 16. 3. 2000 pod št. vložka
1/02059/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PROTON - podjetje za založniško dejavnost, Kobilje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: KOBILJE 174, 9223 DOBROVNIK
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FARKAŠ MARJAN, KOBILJE 174, 9223 DOBROVNIK, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4.
1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14780
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00535 z
dne 16. 3. 2000 pod št. vložka
1/02062/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: CITOL - Podjetje za proizvodnjo, trženje in svetovanje, Lendava d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: MLINSKA UL. 15, 9220 LENDAVA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽIŽEK TIBOR, MLINSKA
UL. 15, 9220 LENDAVA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-14782
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00536 z
dne 16. 3. 2000 pod št. vložka
1/02063/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ŠKRABAN, podjetje za trženje,
transport in proizvodnjo, Krog, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: KROG, PLEČNIKOVA 3 A,
9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 153.772,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKRABAN ANTON, KROG,
PLEČNIKOVA 3 A, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 153.772,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 23. 12. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14784
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00537 z
dne 16. 3. 2000 pod št. vložka
1/02065/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PAVLIČ Trgovsko, gostinsko in
prevozniško podjetje Pertoča d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PERTOČA 37, 9262 ROGAŠOVCI
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAVLIČ DRAGO, PERTOČA 37, 9262 ROGAŠEVCI, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
6. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14786
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00538 z
dne 16. 3. 2000 pod št. vložka
1/00514/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MIMESIS podjetje za špedicijo, marketing in zunanjo trgovino Gornja Radgona d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: SILVIRE TOMASSINI 16, 9250
GORNJA RADGONA
Osnovni kapital: 4.000,00 Sit
Ustanovitelji: AMBRUŽ BERNARDA, MATIJE GUBCA 30, 9000 MURSKA SOBOTA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 5. 1990; KARADAREVIĆ MILOŠ, SILVIRE TOMASSINI 16, 9250 GORNJA RADGONA, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 8. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: BORAČEVA 41, 9252 RADENCI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JERŠE ANICA, GRAJSKI
TRG 37, 8360 ŽUŽEMBERK, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
26. 6. 1990; ŠČAVNIČAR PETER, KETTEJEVA ULICA 2, 2000 MARIBOR, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
26. 6. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-14788
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00539 z
dne 16. 3. 2000 pod št. vložka
1/00601/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5422221
Firma: EEK TRADE - podjetje za proizvodnjo embalaže, prevoz, inženi- ring,
trgovino in zunanjo trgovino, Videm ob
Ščavnici d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: BISERJANE 6 A, 9244 VIDEM
OB ŠČAVNICI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOCUVAN TOMISLAV, BISERJANE 6 A, 9244 VIDEM OB ŠČAVNICI, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 17. 3. 1990; KOCUVAN ALBINA, BISERJANE 6 A, 9244 VIDEM OB ŠČAVNICI, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 17. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-14792
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00541 z
dne 16. 3. 2000 pod št. vložka
1/00670/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ČEBELA, Podjetje za vzrejo čebel in drobnice Lendava d.o.o
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: LENDAVSKE GORICE 2, 9220
LENDAVA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ALT LEON, MLINSKA 8,
9220 LENDAVA, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 27. 6. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-14790
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00540 z
dne 16. 3. 2000 pod št. vložka
1/00653/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ANITA - podjetje za trgovino in
storitve, Boračeva d.o.o.

Sr-14794
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00542 z
dne 16. 3. 2000 pod št. vložka
1/00790/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5909783
Firma: CONSALTING IN INGENIRING,
Radenci d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: POHORSKEGA BATALJONA 6,
9252 RADENCI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
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Ustanovitelji: FRANGEŽ ANDREJ, KIDRIČEVO NASELJE 6, 9252 RADENCI, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 12. 1989; IVAČIČ JOŽE, POHORSKEGA BATALJONA 6, 9252 RADENCI, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14796
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00543 z
dne 16. 3. 2000 pod št. vložka
1/00814/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MAJDA, trgovina in posredništvo Lendava d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: KIDRIČEVA 5, 9220 LENDAVA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETEK MAJDA, KIDRIČEVA 5, 9220 LENDAVA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 10. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14798
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00544 z
dne 16. 3. 2000 pod št. vložka
1/00840/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PIKO - mednarodno turistično
podjetje Veščica, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: VEŠČICA ŠT. 52, 9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FLISAR VIKTOR, VEŠČICA
52, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
7. 2. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa

Št.

navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14800
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00545 z
dne 16. 3. 2000 pod št. vložka
1/00845/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: FOXI Podjetje za trgovino in
inženiring M. Sobota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: MLADINSKA 58, 9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RITUPER ŠTEFAN, MLADINSKA 58, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 11. 1990; ŠINKO JOŽICA, LENDAVSKA 23 B, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 11. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14802
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00546 z
dne 16. 3. 2000 pod št. vložka
1/00846/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: IZOINŠTALACIJE izoliranje, napeljava in popravilo gradbenih inštalacij, Dolga vas d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: DOLGA VAS 43 B, 9220 LENDAVA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NEDELKO EVGEN, DOLGA VAS 43 B, 9220 LENDAVA, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
14. 11. 1990; NEDELKO MARJETA, DOLGA VAS 43 B, 9220 LENDAVA, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
14. 11. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
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spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14805
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00548 z
dne 17. 3. 2000 pod št. vložka
1/00851/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KIRBY podjetje za trgovino,
uvoz in izvoz Gornja Radgona, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: ŠLEBINGERJEV BREG 15,
9250 GORNJA RADGONA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KIRBY-VERKAUFSBURO
Ingolstadt, HINDENBRUGSTRASSE 50,
8070 INGOLSTADT, NEMČIJA, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
20. 9. 1990; GLUMAC MIROSLAV, STEVANA DIVNINA BABE 11, NOVI SAD, ZR
JUGOSLAVIJA, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 9. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14807
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00549 z
dne 17. 3. 2000 pod št. vložka
1/00863/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GORA trgovsko, proizvodno,
posredniško in turistično podjetje Gornja Radgona d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: SILVIRE TOMASSINI 16, 9250
GORNJA RADGONA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POLZL JOSEF, KLOCHBERG 57, KLOCHBERG, AVSTRIJA, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
22. 8. 1990; KARADAREVIĆ MILOŠ, SILVIRE TOMASSINI 16, 9250 GORNJA RADGONA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 8. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
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sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14809
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00550 z
dne 17. 3. 2000 pod št. vložka
1/00876/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: WERKZEUG ATELYE, Trgovsko
in servisno podjetje, Kobilje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: KOBILJE 226 A, 9223 DOBROVNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LOPERT VILJEM, KOBILJE 226 A, 9223 DOBROVNIK, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
11. 1. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v
izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30
dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Sr-14814
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00554 z
dne 20. 3. 2000 pod št. vložka
1/00893/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: FARAON podjetje za propagando, svetovanje in transport Stanjevci
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: STANJEVCI 35, 9203 GORNJI PETROVCI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKERLAK STANKO, STANJEVCI 74, 9203 PETROVCI, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
25. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v
izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30
dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Sr-14816
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00555 z
dne 20. 3. 2000 pod št. vložka
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1/00900/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VAKUM, podjetje za proizvodnjo, storitve in izvoz-uvoz, Veščica,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: VEŠČICA ŠT. 10, 9240 LJUTOMER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HORVAT ŽELJKO, VEŠČICA 10, 9240 LJUTOMER, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
30. 1. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v
izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30
dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Sr-14818
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00556 z
dne 20. 3. 2000 pod št. vložka
1/00966/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GALILEJ, Podjetje za prodajo
in posredništvo M. Sobota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: LENDAVSKA 19 A, 9000
MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTROKAJ MARTIN, PANONSKA 75, 9231 BELTINCI, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
21. 5. 1991; TUŠAK ŽELJKO, CVETKOVA 14, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
21. 5. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v
izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30
dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Sr-14820
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00557 z
dne 20. 3. 2000 pod št. vložka
1/01021/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: R-A TRANS, Izvoz-uvoz, mednarodni-domači transport, špediterski

posli, specialni prevozi, turizem, gostinstvo in posredovanje, M. Sobota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: BAKOVSKA 3, 9000 MURSKA
SOBOTA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RATKAI ALOJZIJA, BAKOVSKA 3, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 9. 1991; RATKAI OTO, BAKOVSKA 3,
9000
MURSKA
SOBOTA,
vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
17. 9. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v
izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30
dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Sr-14822
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00558 z
dne 20. 3. 2000 pod št. vložka
1/01053/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: RENAKO Podjetje za zunanjo
in notranjo trgovino in marketing, Lendava, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: TOMŠIČEVA 5, 9220 LENDAVA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOPRIVEC RENATA, TOMŠIČEVA 5, 9220 LENDAVA, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
3. 10. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v
izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30
dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Sr-14824
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00559 z
dne 20. 3. 2000 pod št. vložka
1/01056/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: FIP podjetje za transport, inženiring, proizvodnjo, trgovino in zunanjo trgovino, Jamna, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: V JAMNI 11 b, 9244 VIDEM
OB ŠČAVNICI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRSTENJAK FRANC, JAMNA 11 b, 9244 VIDEM OB ŠČAVNICI,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 8. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v
izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30
dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Sr-14826
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00560 z
dne 20. 3. 2000 pod št. vložka
1/01085/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AMS trgovina in proizvodnja,
Tešanovci, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: TEŠANOVCI 14 A, 9221 MARTJANCI
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: CIPOT NIKOLAJ, TEŠANOVCI 14 A, 9221 MARTJANCI, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
6. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v
izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30
dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Sr-14828
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00561 z
dne 20. 3. 2000 pod št. vložka
1/01123/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5557429
Firma: CTI consulting, trgovina, inženiring Gornja Radgona d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: VODOVODNA 5, 9250 GORNJA RADGONA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VERZEL ALEKSANDER,
VODOVODNA 5, 9250 GORNJA RADGONA, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 30. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
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registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v
izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30
dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Sr-14829
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00562 z
dne 20. 3. 2000 pod št. vložka
1/01134/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5563941
Firma: ŠPORT INŽENIRING Agencija
za šport in turizem Murska Sobota
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: LENDAVSKA 17 b, 9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FLISAR DANILO, LENDAVSKA 17 b, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
27. 12. 1991; KOHEK DUŠAN, GORNJA
BISTRICA 52, 9232 GORNJA BISTRICA,
vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v
izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30
dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Sr-14831
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00563 z
dne 20. 3. 2000 pod št. vložka
1/01142/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GRAFOPAX grafično, embalažno in trgovsko podjetje na debelo Murska Sobota d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: KIDRIČEVA 15, 9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 8.121,00 Sit
Ustanovitelji: DOBRIJEVIĆ MIRKO, MARIAHILFERSTRASSE 173-175/13, WIEN,
AVSTRIJA, vložek: 8.121,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v
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izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30
dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Sr-14832
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00564 z
dne 20. 3. 2000 pod št. vložka
1/00945/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VECTRA, trgovsko, gostinsko
in turistično podjetje Videm ob Ščavnici d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: VIDEM OB ŠČAVNICI 25,
9244 VIDEM OB ŠČAVNICI
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAGARINEC VIKTOR, NEGOVA 18, 9245 SPODNJI IVANJCI, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 4. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v
izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30
dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Sr-14833
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2000/00565 z
dne 20. 3. 2000 pod št. vložka
1/00949/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MANAGEMENT, podjetje za
projektno-raziskovalni inženiring, BELTINCI d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: PANONSKA 1O3, 9231 BELTINCI
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VUKALIČ RASIM, PANONSKA UL. 103, 9231 BELTINCI, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
17. 4. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v
izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30
dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.
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Sr-14304
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00333 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/06755/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PODVINKA podjetje za trgovino
in opravljanje storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Podvinci 62, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČUČEK DRAGICA, Podvinci 62, 2250 PTUJ, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 8. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14307
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00334 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/07061/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VALKO kmetijsko, nabavno, prodajno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Moškanjci 1 e, 2272 GORIŠNICA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VALENKO BRANKO, Moškanjci 1 e, 2272 GORIŠNICA, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
9. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14321
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00339 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/08204/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: M.M.G.V. trgovsko, storitveno in
proizvodno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vitomarci 35, 2255 VITOMARCI
Osnovni kapital: 140.000,00 Sit
Ustanovitelji: GAVEZ MILAN, Vitomarci
35, 2255 VITOMARCI, vložek: 140.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 4. 1993.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14325
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00340 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/03587/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KOTRA trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Župančičeva 12, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČ PETRA, Župančičeva 12, 2250 PTUJ, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 19. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14329
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00341 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/05879/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KOZOLEC trgovsko, gostinsko
in storitveno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Pristava 16, 2282 CIRKULANE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BELŠAK IVAN, Pristava 16,
2282 CIRKULANE, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 22. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14333
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00342 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/08157/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GRELEC trgovina in proizvodnja d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo

Sedež: Tržec 25 b, 2284 VIDEM PRI
PTUJU
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: TUŠEK ZVONKO, Tržec
25 b, 2284 VIDEM PRI PTUJU, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
1. 2. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14337
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00343 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/08161/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KAYOCERA podjetje za poslovne storitve in trgovino d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Osterčeva 9, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 105.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAJNC IGOR, Osterčeva
9, 2250 PTUJ, vložek: 105.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 7. 4. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14341
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00344 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/06326/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: EXPRAGMA podjetje s storitveno, raziskovalno in trgovsko dejavnostjo
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kraigherjeva 35, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽAGAR IZTOK, Kraigherjeva 35, 2250 PTUJ, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 26. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14345
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00345 z dne 24. 2.
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2000 pod št. vložka 1/04873/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DAMIŠ trgovina in gostinstvo
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Cirkovce n.h., 2326 CIRKOVCE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DAMIŠ ANTONIJA, Kvedrova 1, 2331 PRAGERSKO, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14349
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00346 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/06548/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AROFIX podjetje za trgovino in
storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Mezgovci ob Pesnici 29 a,
2252 DORNAVA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: STARČIČ IVAN, Mezgovci
ob Pesnici 29/a, 2252 DORNAVA, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
30. 3. 1992; STARČIČ IVANKA, Mezgovci
ob Pesnici 29/a, 2252 DORNAVA, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
30. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14352
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00347 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/04584/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DONA družba za trgovinsko posredovanje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Potrčeva 33, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PODKRIŽNIK DANICA, Kraigherjeva 21, 2250 PTUJ, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) iz-
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brisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14356
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00348 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/04234/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SAJKO proizvodnja, trgovina,
uvoz-izvoz d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Podlehnik 23, 2286 PODLEHNIK
Osnovni kapital: 36.874,00 Sit
Ustanovitelji: SAJKO ANDREJ, Ul. 5. Prekomorske brigade 13, 2250 PTUJ, vložek:
18.805,70 Sit, ne
odgovarja, vstop:
9. 9. 1991; SAJKO JOŽICA, Ul. 5. Prekomorske brigade 13, 2250 PTUJ, vložek:
18.068,30 Sit, ne
odgovarja, vstop:
9. 9. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14360
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00349 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/03863/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: RADIATOR montažno podjetje
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Abramičeva 7 a, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GAVEZ ANTON, Abramičeva 7/a, 2250 PTUJ, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 19. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14364
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00350 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/04326/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AVTODIREKT BRIGITTE trgovina d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Markovci 12 a, 2281 MARKOVCI
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRIMOŽIČ MIRAN, Markovci 13, 2281 MARKOVCI, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 2. 1991; PRIMOŽIČ BRIGITA, Kraigherjeva 34, 2250
PTUJ, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 18. 2. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14368
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00351 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/04533/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AGROTRGOVINA kmetijsko in
trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Cvetkovci 69, 2273 PODGORCI
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JURČEC JOŽEF, Raičeva
2, 2270 ORMOŽ, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 10. 12. 1991; JURČEC
DENIS, Raičeva 2, 2270 ORMOŽ, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
10. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14372
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00352 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/06129/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TRGORA trgovsko, gostinsko in
računovodsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Gubčeva 28, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZUPANIČ DAMIJAN, Gubčeva 28, 2250 PTUJ, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 26. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
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čar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14376
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00353 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/06217/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BOTIX podjetje za proizvodnjo,
storitve in trgovino d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Čufarjeva 18, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GORIŠEK TOMISLAV, Čufarjeva 18, 2250 PTUJ, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 3. 1992; JANŽEKOVIČ BORUT, C. kurirjev NOV 20, 2250
PTUJ, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 27. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14380
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00354 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/03616/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: OPTO-KONTAKT podjetje za
očesno optiko, optometristiko, kontaktologijo in trgovino d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Spuhlja 3/a, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUHAR MARIJA, Spuhlja
3/a, 2250 PTUJ, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 8. 1. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14384
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00355 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/03953/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TAPETNIŠTVO ROZMAN podjetje za tapetniške storitve, trgovino in proizvodnjo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
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Sedež: Finžgarjeva ulica 9, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROZMAN JOŽE, Finžgarjeva 9, 2250 PTUJ, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 10. 12. 1990; ROZMAN
MIRAN, Finžgarjeva 9, 2250 PTUJ, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
10. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14388
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00356 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/03376/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BANS podjetje za trgovino, zastopanje, posredovanje, gostinstvo in zunanjetrgovinski promet d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Keleminova pot 1, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČERVERK MATJAŽ, Rozmanova ul. 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
19. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14392
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00357 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/03745/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: HOLERMUS trgovina in turizem
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ptujska 11, 2270 ORMOŽ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAVLOVIČ SLOBODAN,
Skolibrova 6, 2270 ORMOŽ, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
3. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-14396
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00358 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/05064/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5578604
Firma: AGRICOLA podjetje za posredovanje v blagovnem prometu, izvoz in
uvoz d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dobravska 7, 2270 ORMOŽ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RIBIČ ZLATKO, M. Tita 54,
DRAŠKOVEC, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14400
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00359 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/07539/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GRADLINE podjetje za projektiranje, gradbeništvo, storitve in trgovina
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kajuhova 1, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: VESELIČ DANIEL, Kajuhova 1, 2250 PTUJ, vložek: 100.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 8. 1. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14404
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00360 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/05285/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LINSAB-GOLOB trgovina in gostinstvo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Borovci 2 a, 2252 DORNAVA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOLOB IGNAC, Borovci
2/a, 2252 DORNAVA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 11. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
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32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14408
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00361 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/07280/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BELCA podjetje za trgovino, gostinstvo in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Sestrže 71, 2322 MAJŠPERK
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BELCA BENO, Sestrže 71,
2322 MAJŠPERK, vložek: 100.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 15. 9. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14412
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00362 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/06804/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DIVJAK D storitve, trgovina
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Bevkova ulica 13, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BENČEVIČ IGOR, Kvedrova 4, 2250 PTUJ, ne odgovarja, vstop:
8. 4. 1992; DIVJAK DARKO, Bevkova
ul. 13, 2250 PTUJ, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 24. 11. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14415
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00363 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/08295/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: K.S.E. mednarodna trgovina
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
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Sedež: Heroja Lacka 8, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOLETNIK EDVARD, Heroja Lacka 8, 2250 PTUJ, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 3. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14418
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00364 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/03345/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BLITZ-ŠPED trgovsko in prevozniško podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Erjavčeva pot 1, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 10.074,60 Sit
Ustanovitelji: KODERMAN RUDOLF,
Cmureška 4, 2230 LENART, vložek:
5.037,30 Sit, ne
odgovarja, vstop:
11. 12. 1990; KOPOLD RUDOLF, Worringer strasse 62, DUSSELDORF, vložek:
5.037,30 Sit, ne
odgovarja, vstop:
30. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14421
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00365 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/02960/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PRAKTIK podjetje za izobraževanje, turizem in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ulica Anice Kaučevič 3, 2250
PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠARC SLAVICA, Ul. Anice
Kaučevič 3, 2250 PTUJ, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 8. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-14425
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00366 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/02928/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VREŽE elektro podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Nova vas pri Ptuju 25 e, 2250
PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VREŽE FRANC, Nova vas
pri Ptuju 25 e, 2250 PTUJ, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 5. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14428
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00367 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/02902/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: CESTAR gradbeno, transportno, špeditersko, trgovsko, gostinsko in
proizvodno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Zagrebška cesta 98, 2250
PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SREBERNJAK BRANKO,
Zagrebška cesta 98, 2250 PTUJ, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
18. 9. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14431
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00368 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/06737/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: CENTER podjetje za proizvodnjo, predelavo, trgovino, turizem in izobraževanje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Jurčičeva 2, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.100,00 Sit
Ustanovitelji: VIDOVIČ FRANC, Jurčičeva
2, 2250 PTUJ, vložek: 2.700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 10. 1991; VIDOVIČ VA-
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LERIJA, Jurčičeva 2, 2250 PTUJ, vložek:
2.700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
18. 10. 1991; WEINGARTNER TONI, Reševa 30, 2250 PTUJ, vložek: 2.700,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 18. 10. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14434
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00369 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/05296/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: FRANGI trgovina, storitve in turizem d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vrazov trg 2, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FRANGEŽ MARJAN, Ul. Avgusta Hlupiča 17, 2250 PTUJ, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
30. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14437
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00370 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/05222/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TEMENT kmetijsko in trgovsko
podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Cesta 8. avgusta 18, 2250
PTUJ
Osnovni kapital: 35.303,00 Sit
Ustanovitelji: TEMENT FRANC, Cesta 8.
avgusta 18, 2250 PTUJ, vložek: 35.303,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14440
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00371 z dne 24. 2.
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2000 pod št. vložka 1/05213/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AVTO ŠVARC podjetje za prodajo vozil, servisiranje in rent-a-car d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Arnuševa 6, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠVARC DRAGO, Arnuševa
6, 2250 PTUJ, vložek: 3.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 12. 1991; ŠVARC FRANČKA, Rogoznica 1 a, 2232 VOLIČINA, vložek: 3.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
31. 12. 1991; ŠVARC GORAZD, Rogoznica 1 a, 2232 VOLIČINA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14443
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00372 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/05353/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TRGOCROACIJA podjetje za trgovino in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Trgovišče 27 a, 2274 VELIKA
NEDELJA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KANDRIČ MIRKO, Trgovišče 27 a, 2274 VELIKA NEDELJA, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
24. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14446
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00373 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/07192/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: INTERHAMI podjetje za trgovino, transport in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Spuhlja 95, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HAMERŠEK BRANKO, Spuhlja 95, 2250 PTUJ, 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 delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14449
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00374 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/07221/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MAJCEN podjetje za gradbeni
inženiring in stanovanjsko gospodarstvo
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Rakovci 43, 2258 TOMAŽ PRI
ORMOŽU
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAJCEN PAVLA, Rakovci
43, 2258 TOMAŽ PRI ORMOŽU, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
30. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14452
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00375 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/06932/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DOBRINČEK gostinstvo in trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dobrina 17, 2287 ŽETALE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOPŠE ANGELA, Prežihova 21, 2250 PTUJ, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 7. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14455
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00376 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/06654/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PRIVILEG trgovina, gostinstvo
in turizem d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kraigherjeva 25, 2325 KIDRIČEVO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VRBNJAK ŠTEFAN, Apače
199, 2324 LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 7. 4. 1992; ČIŽIČ DRAGUTIN, Breg
22, 2322 MAJŠPERK, vložek: 4.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 7. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14458
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00377 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/07862/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KRESNICA proizvodno in storitveno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Medvedce 2 a, 2322 MAJŠPERK
Osnovni kapital: 128.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽIVEC TEREZIJA, Medvedce 2 a, 2322 MAJŠPERK, vložek:
64.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
2. 2. 1993; ŽIVEC SLAVKO, Medvedce 2 a,
2322 MAJŠPERK, vložek: 64.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 2. 2. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14461
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00378 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/07709/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AGROTEMZ trgovina in storitve
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dornava 90 a, 2252 DORNAVA
Osnovni kapital: 101.234,00 Sit
Ustanovitelji: FABJAN DARINKA, Dornava 90 a, 2252 DORNAVA, vložek:
101.234,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
7. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) iz-

Št.

brisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14464
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00379 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/08120/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: OJSTROVEC podjetje za gostinstvo, turizem, trgovino in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vintarovci 65, 2253 DESTRNIK
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČIČ VLADO, Trnovska
vas 47, 2253 DESTRNIK, vložek:
50.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
14. 4. 1993; KAVČIČ MARTA, Trnovska vas
47, 2253 DESTRNIK, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 4. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14467
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00380 z dne 24. 2.
2000 pod št. vložka 1/03615/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PAVALEC instalatersko in strugarsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Nova vas 24, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAVALEC IVAN, Nova vas
24, 2250 PTUJ, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 21. 1. 1991; PAVALEC
IVAN ML., Nova vas 24, 2250 PTUJ, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
21. 1. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14476
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00385 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/06302/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
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Firma: EXIT podjetje za svetovanje, posredništvo in trgovino d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ptujska 13 - 15, 2270 ORMOŽ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOLUB VLADO, Frkanovec
65, ČAKOVEC, vložek: 100.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 14. 5. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14479
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00386 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/06220/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ŠTEBIH trgovina in storitve
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Pacinje 10 b, 2252 DORNAVA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTEBIH ELIZABETA, Pacinje 10/b, 2252 DORNAVA, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
30. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14482
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00387 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/06264/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KAUČIČ gostinstvo, turizem, trgovina, uvoz-izvoz d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Juršinci 6 a, 2256 JURŠINCI
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAUČIČ ALOJZIJ, Juršinci
6/a, 2256 JURŠINCI, vložek: 5.600,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 23. 3. 1992; ERHATIČ JOŽICA, Juršinci 6/a, 2256 JURŠINCI,
vložek: 2.400,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
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izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14484
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00388 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/06356/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PATER podjetje za storitve, trgovino in gostinstvo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Skorba 57 a, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAJNC BRANKO, Skorba
57/a, 2250 PTUJ, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 30. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14564
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00433 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/05139/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DATICO DESIGNE trgovina, storitve in posredništvo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Tomšičeva 34, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: AČKO DARINKA, Ul. 5. prekomorske br.3, 2250 PTUJ, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
6. 1. 1992; AČKO TOMISLAV, Ul. 5. prekomorske br. 3, 2250 PTUJ, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14566
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00434 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/05193/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BEM podjetje za inženiring, organizacijo, montažo in proizvodnjo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Potrčeva 50, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.100,00 Sit
Ustanovitelji: VIČAR BOŽIDAR, Potrčeva
50, 2250 PTUJ, vložek: 2.700,00 Sit, ne
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odgovarja, vstop: 24. 2. 1992; SKOČIR MATJAŽ, Volkmerjeva 27, 2250 PTUJ, vložek:
2.700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
24. 2. 1992; VIČAR BORUT, Volkmerjeva
21, 2250 PTUJ, vložek: 2.700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 24. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14568
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00435 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/05567/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: J & D KOŠTRO splošno gradbeno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Natašina pot 7, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOŠTRO JOZO, Natašina
pot 7, 2250 PTUJ, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 10. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14601
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00453 z dne 8. 3.
2000 pod št. vložka 1/03370/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5456584
Firma: SEMIDRA trgovsko podjetje
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kvedrova 5, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SERDINŠEK DRAGO, Kvedrova 5, 2250 PTUJ, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 9. 11. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14604
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00454 z dne 8. 3.

2000 pod št. vložka 1/08017/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KOPRODUKT podjetje za trgovino in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Rogozniška 14, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOSI STANISLAV, Podgorci 117, 2273 PODGORCI, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 4. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14607
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00455 z dne 8. 3.
2000 pod št. vložka 1/01166/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: EKONOMIK organizacijsko ekonomske in intelektualne storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Markovci 24 a, 2281 MARKOVCI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOLEDNIK FRANC, Markovci 24 a, 2281 MARKOVCI, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
19. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14609
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00456 z dne 8. 3.
2000 pod št. vložka 1/03151/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AGRAREC podjetje za kmetijstvo, trgovino in transport d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dragonja vas 15, 2326 CIRKOVCE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NAPAST JOŽEF, Mihovce
8, 2326 CIRKOVCE, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 1. 10. 1990; NAPAST
LUDVIK, Dragonja vas 15, 2326 CIRKOVCE, 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-
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32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14611
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00457 z dne 8. 3.
2000 pod št. vložka 1/03439/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PIT podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kajuhova 5, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MERC FRANC, Kajuhova 5,
2250 PTUJ, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14616
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00460 z dne 9. 3.
2000 pod št. vložka 1/02349/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: HORVAT potujoča trgovina
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Formin 12 b, 2272 GORIŠNICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HORVAT JOŽE, Formin 12
b, 2272 GORIŠNICA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 17. 4. 1990; HORVAT
PAVLA, Formin l2 b, 2272 GORIŠNICA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14619
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00461 z dne 9. 3.
2000 pod št. vložka 1/01798/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
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Firma: PRIMTEST informacijski inženiring d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ulica 25. maja 3, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOLARIČ ŽARKO, Ulica 25.
maja 3, 2250 PTUJ, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 27. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14632
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00468 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/00936/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5284848
Firma: ŠEGA zasebno podjetje ekonomske storitve, gradnje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Zagrebška 10, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 54.554,00 Sit
Ustanovitelji: ŠEGA FRANC, Ulica k jezeru 7, 2250 PTUJ, vložek: 37.658,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 6. 6. 1989; ŠEGA JOŽEFA, Druškovec 86, HUM NA SUTLI, vložek:
16.896,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
6. 6. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14634
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00469 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/01730/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PAV transport, trgovina, agronomija, veterina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Breg 56, 2322 MAJŠPERK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TOMASINO ANICA, Skrblje
12, 2322 MAJŠPERK, vložek: 1.980,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 22. 2. 1990; KLARIČ
BOJAN, Breg 56, 2322 MAJŠPERK, vložek: 20,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
22. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
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Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14637
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00470 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/01636/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5342678
Firma: GRAFOMETAL proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Pušenci 13, 2270 ORMOŽ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BABIČ IVAN, Prhovec 16,
ŠTRIGOVA, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14640
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00471 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/01642/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: OKAM kamnoseštvo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ptujska cesta 14, 2270 ORMOŽ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VNUČEC ZVONKO, Skolibrova 8, 2270 ORMOŽ, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14647
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00475 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/01640/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AVTO TAŠNER trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ob železnici 10, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TAŠNER VLADIMIR, Ob železnici 10, 2250 PTUJ, vložek: 1.600,00
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Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 1. 1990; TAŠNER DRAGICA, Ob železnici 10, 2250
PTUJ, vložek: 400,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 19. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14650
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00476 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/02142/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PROMINEL proizvodnja investicijske opreme in trženje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ob Dravi 4, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 3.350,00 Sit
Ustanovitelji: MAHORIČ BORIS, Ob Dravi 4, 2250 PTUJ, vložek: 2.345,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 12. 5. 1990; MAHORIČ
ŠPRAH DANICA, Ob Dravi 4, 2250 PTUJ,
vložek: 1.005,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14653
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00477 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/02267/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MERKANT trgovsko in aranžersko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Rimska cesta 10, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAKOPEC MILENA, Sela 7,
2324 LOVRENC NA DR. POLJU, vložek:
1.600,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
4. 6. 1990; JAKOPEC BOJAN, Trg svobode 2, 2250 PTUJ, vložek: 400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 4. 6. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-14656
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00478 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/08700/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: EUROMANAGER import-export,
plesna agencija, gostinstvo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ob Dravi 3 a, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETEK MIROSLAV, Adolfa
Wisserta 18, VARAŽDIN, R HRVAŠKA, vložek: 80.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 4. 1993; POTOČNIK MILAN, Obrež 53,
2277 SREDIŠČE OB DRAVI, vložek:
20.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
28. 4. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14659
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00479 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/02019/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TEHNOINOVATOR storitve, trgovina, proizvodnja, uvoz in izvoz d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Senik 17 a, 2258 TOMAŽ PRI
ORMOŽU
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: BALAŽIČ IVAN, Senik 17 a,
2258 TOMAŽ PRI ORMOŽU, vložek:
700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
19. 1. 1990; KOSI KONRAD, F. Kovačiča
14, 9240 LJUTOMER, vložek: 700,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 19. 1. 1990; BALAŽIČ
AVGUST, Kamenščak 41, 9240 LJUTOMER, vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 19. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14662
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00480 z dne 16. 3.
2000 pod št. vložka 1/02168/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: STROJNE STORITVE IN TRGOPROMET P.O.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo

Sedež: Gubčeva 11, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: EMERŠIČ SREČKO, Gubčeva 11, 2250 PTUJ, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 11. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14669
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00483 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/02220/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PICOLO ZG trgovina z mešanim blagom in gostinstvo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Nova vas pri Ptuju 111 a, 2250
PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZGREBEC JAKOB, Kraigherjeva 20, 2250 PTUJ, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14672
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00484 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/02149/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5373859
Firma:
BOLCAR-AGROAVTOMETAL
podjetje za trgovino in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Spuhlja 53, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOLCAR BRANKO, Spuhlja 53, 2250 PTUJ, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 9. 4. 1990; RAŠL STANKO, Spuhlja, 2250 PTUJ, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-14675
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00485 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/01755/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5343283
Firma: JANKO proizvodno storitveno
podjetje, internacionalni Marketing, import-export d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Brstje 7, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: REPIČ JANEZ, Brstje 7,
2250 PTUJ, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 3. 1990; KRUPPENBACHER KARL-HEINZ, Dorrenstrasse 2, ZRN,
vložek: 3.920,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 12. 1990; INTERNATIONAL JANKO, Im
Hohen Weg 3, ZRN, vložek: 2.080,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14678
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00486 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/02017/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GRAMOR proizvodno, trgovsko
in storitveno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ormoška cesta 1, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 240.000,00 Sit
Ustanovitelji: MOHORIČ MIRKO, Krčevina pri Vurbergu 125, 2250 PTUJ, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
5. 2. 1990; MOHORIČ ANICA, Krčevina pri
Vurbergu 125, 2250 PTUJ, vložek:
48.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
2. 12. 1991; MOHORIČ DENIS, Lovrenc na
Dravskem polju 8 d, 2324 LOVRENC NA
DRAVSKEM POLJU, vložek: 190.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14681
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00487 z dne 20. 3.
2000 pod št. vložka 1/00935/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Št.

Firma: CONSTANTIN zasebno podjetje p.o. Ormož
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kerenčičev trg 4, 2270 ORMOŽ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STEPHAN HELMUT JOSEF,
Marquartstein Friedenrathstr16, NEMČIJA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 6. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14684
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00488 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/01399/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MEGA meritve, energetika, avtomatika, trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Volkmerjeva 21, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: SKOČIR MATJAŽ, Volkmerjeva 21, 2250 PTUJ, vložek: 1.050,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 22. 1. 1990; FURBAS
JANEZ, Kraigherjeva 17, 2250 PTUJ, vložek: 1.050,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 3. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14687
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00489 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/02138/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KRT trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Jadranska ulica 5, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GLAVNIK SAMO, Arbajterjeva 4, 2250 PTUJ, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 4. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o

28 / 30. 3. 2000 / Stran 2771
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14690
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00490 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/01659/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: FIBAK podjetje za gradbeništvo,
usluge in trgovino d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kolodvorska 6, 2270 ORMOŽ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BAKOVIĆ MILAN, Masarikova 6, VARAŽDIN, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 1. 3. 1990; FUJS DUŠAN,
Križanićeva 60, VARAŽDIN, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
1. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14693
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00491 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/02459/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: Š & Š trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Reševa 19, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠMIGOC OLGA, Reševa
ul. 19, 2250 PTUJ, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 23. 4. 1990; ŠMIGOC
ČRTOMIR, Reševa ul. 19, 2250 PTUJ, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 4. 1990; ŠMIGOC RUDI, Ziherlova ploščad 6, 2250 PTUJ, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 23. 4. 1990; ŠMIGOC
SONJA, Ziherlova ploščad 6, 2250 PTUJ,
vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14696
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00492 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/09039/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ABC-MERKUR podjetje za trgovino, storitve, gostinstvo in turizem d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljutomerska 30, 2270 ORMOŽ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: INTER MERKUR PODUZEČE ZA PROMET ROBE NA MALO I veliko u
unutranjem i vanjskotrgovinskom poslova- nju
te za kemijsko čiščenje in pranje odeče s
p.o., Trg oslobodjenja 5, ČAKOVEC, R HRVAŠKA, vložek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 3. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14699
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00493 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/09099/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5835712
Firma: GLOBAL podjetje za trgovino in
storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Podvinci 130, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 120.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠPILER ROBERT, Mariborska 185, 3000 CELJE, ne odgovarja, vstop: 26. 11. 1992; MURKO SMILJAN, Podvinci 130, 2250 PTUJ, vložek: 120.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 1. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14702
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00494 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/02018/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PST proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Spuhlja 73, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOKOL ZVONKO, Spuhlja
73, 2250 PTUJ, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 16. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik 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-14704
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00495 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/02418/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PERGER trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Seliškarjeva 13, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MESARIČ EMIL, Panonska
4, 2250 PTUJ, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 6. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14706
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00496 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/01961/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: HINAS trgovina z naftnimi derivati in motornimi vozili d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Gerečja vas 2 b, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTAGER EMIL, Gerečja vas
2 b, 2250 PTUJ, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 2. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14709
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00497 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/01594/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DES TRADING trgovina, inženiring, transport, gostinstvo, turizem d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Prešernova 12, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: GORJUP SIMONA, Langusova 9, 2250 PTUJ, vložek: 700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 28. 12. 1989; GORJUP
SAMO, Langusova 9, 2250 PTUJ, vložek:

700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
28. 12. 1989; ANTOLIČ EMIL, Ul. 25. maja
10, 2250 PTUJ, vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14712
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00498 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/02256/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PERMAP podjetje za trženje blaga z živilskimi in neživilskimi proizvodi
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Prvenci 23, 2281 MARKOVCI
PRI PTUJU
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SLANA MIRKO, Prvenci 23,
2281 MARKOVCI, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 28. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14715
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00499 z dne 17. 3.
2000 pod št. vložka 1/02188/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ALEF podjetje za proizvodnjo,
servis in trgovino s področja elekrotehnike in računalništva d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Cankarjeva 8, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DJURICA BOŽIDAR, Kajuhova 3, 2250 PTUJ, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1990; DJURICA MIŠKO, Kajuhova 3, 2250 PTUJ, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
30. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-14286
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC je s sklepom Srg št. 2000/00318 z
dne 29. 2. 2000 pod št. vložka
1/04982/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: NAZARET trgovsko, storitveno
in proizvodno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Gorče 20, 2372 LIBELIČE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DROFELNIK MIRKO, Gorče 20, 2372 LIBELIČE, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14292
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC je s sklepom Srg št. 2000/00323 z
dne 2. 3. 2000 pod št. vložka 1/02394/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5395038
Firma: IKOS podjetje za izdelavo kovinske opreme in strojev d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Pod gonjami 69, 2391 PREVALJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: IVANČIČ JOSIP, Pod gonjami 69, 2391 PREVALJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
19. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker je bil ugovor proti sklepu o začetku postopka izbrisa zavrnjen, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14302
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC je s sklepom Srg št. 2000/00332 z
dne 2. 3. 2000 pod št. vložka 1/01184/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Št.

Firma: INGO-EX storitveno in trgovsko
podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Tomšičeva 35, 2380 SLOVENJ GRADEC
Osnovni kapital: 2.384,00 Sit
Ustanovitelji: KENDA IZTOK, Gubčeva
7, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:
1.192,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
22. 12. 1989; ŽULA NINOSLAV, Tomšičeva 35, 2000 MARIBOR, vložek: 1.192,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14305
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC je s sklepom Srg št. 2000/00333 z
dne 2. 3. 2000 pod št. vložka 1/01347/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ENIGMA trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Mariborska 122, 2370 DRAVOGRAD
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NACHBAR VLADO, Mariborska 70, 2370 DRAVOGRAD, vložek:
1.200,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
10. 1. 1990; NACHBAR MARIJA, Mariborska 70, 2370 DRAVOGRAD, vložek:
800,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
10. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14308
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC je s sklepom Srg št. 2000/00334 z
dne 2. 3. 2000 pod št. vložka 1/03141/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5560454
Firma: SIPO svetovanje in prodaja opreme d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Šercerjeva 20, 2380 SLOVENJ GRADEC
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČAS ROMAN, Šercerjeva
20, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
26. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14310
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC je s sklepom Srg št. 2000/00335 z
dne 2. 3. 2000 pod št. vložka 1/02064/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5364400
Firma: ALGOR proizvodnja nožev
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Gmajna 55, 2380 SLOVENJ
GRADEC
Osnovni kapital: 1.162.906,70 Sit
Ustanovitelji: NOVA BANKA D.D., Šubičeva 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
687.906,70 Sit, ne odgovarja, vstop:
8. 3. 1991; ALFA MGS podjetje za zunanjo
trgovino, transport in špedicijo d.o.o., Partizanska 109, 6210 SEŽANA, vložek:
475.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 3. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14312
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC je s sklepom Srg št. 2000/00336 z
dne 2. 3. 2000 pod št. vložka 1/02802/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: STANLES primarno-finalna
predelava lesa in trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Spodnja Vižinga, 2360 RADLJE OB DRAVI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STRAŽIŠNIK STANISLAV,
Harkova 6, 2360 RADLJE OB DRAVI, vlo-
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žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 8. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14315
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC je s sklepom Srg št. 2000/00337 z
dne 2. 3. 2000 pod št. vložka 1/07741/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PE-BE trgovsko, storitveno in
proizvodno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vurmat 19, 2361 OŽBALT
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PENIČ-RAČIČ ANDREJA,
Vurmat 19, 2361 OŽBALT, vložek:
50.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
17. 12. 1992; BEUCKX ELI, Bredestraat
132, DIEST. 3293, BELGIJA, vložek:
50.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
17. 12. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14318
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC je s sklepom Srg št. 2000/00338 z
dne 2. 3. 2000 pod št. vložka 1/01258/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KOMPAKT podjetje za proizvodno, prodajo in servis d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Koroška cesta 6, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM
Osnovni kapital: 12.500,00 Sit
Ustanovitelji: KOKALJ FRANC, Linhartova 90, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 12. 1989;
KOTNIK JOŽEF, Na Šancah 74, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM, vložek: 2.500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 12. 1989;
PISAR BRANKO, Turiška vas 19/a, 2383
ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU, vložek: 2.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
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17. 12. 1989; MIKLAVC VIKTOR, Podjunska 10, 2392 MEŽICA, vložek: 2.500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 12. 1989;
LEVEC VIKTOR, Kvedrova 7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14322
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC je s sklepom Srg št. 2000/00339 z
dne 2. 3. 2000 pod št. vložka 1/02454/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BATIK podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Troblje 10, 2380 SLOVENJ
GRADEC
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: PARADIŽ JURE, Troblje
10, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:
700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
7. 5. 1990; PARADIČ MARIJA, Troblje 10,
2380 SLOVENJ GRADEC, vložek: 700,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 5. 1990; VELIČKI JELKA, Šentilj 21, 2382 MISLINJA, vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
7. 5. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14326
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC je s sklepom Srg št. 2000/00340 z
dne 3. 3. 2000 pod št. vložka 1/00590/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5041422
Firma: TOVARNA MUTA orodja stroji
in livarna d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Koroška cesta 51, 2366
MUTA
Osnovni kapital: 471.316.000,00 Sit
Ustanovitelji: SLOVENSKA RAZVOJNA
DRUŽBA d.d., Kotnikova 28, 1000 LJUB-

LJANA, vložek: 471.316.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 25. 9. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14330
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC je s sklepom Srg št. 2000/00341 z
dne 2. 3. 2000 pod št. vložka 1/05457/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: H & M podjetje za proizvodnjo,
trgovino in marketing d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kotlje l60, 2390 RAVNE NA
KOROŠKEM
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HARAMIJA MLADEN, Kotlje 160, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
19. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14334
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC je s sklepom Srg št. 2000/00342 z
dne 2. 3. 2000 pod št. vložka 1/00959/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VENUS proizvodno trgovsko
podjetje Radlje ob Dravi d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Mariborska cesta 4, 2360 RADLJE OB DRAVI
Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: AČKO MIRAN, Planinska
1, 2367 VUZENICA, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 1. 8. 1989; BAJLEC
IVAN, Gosposvetska 19/b, 2000 MARIBOR, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 1. 8. 1989; CENC RADOVAN, Trg
Dušana Kvedra 13, 2000 MARIBOR, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
1. 8. 1989; ANIČIĆ BRANIVOJE, Ibarski
put 6/a, MELJAK, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 1. 8. 1989; SALEKOVIĆ
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MUHAREM, Hauserer str. 5, BURLANDINGEN, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 1. 8. 1989; PRODNIK STANE, Cegelnica 27, 4202 NAKLO, vložek: 500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 8. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14338
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC je s sklepom Srg št. 2000/00343 z
dne 2. 3. 2000 pod št. vložka 1/01514/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ADUT podjetje za trgovino, izvoz-uvoz, posredništvo in svetovanje
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Mariborska 4, 2360 RADLJE
OB DRAVI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRISTL DUŠAN, Mariborska 4, 2360 RADLJE OB DRAVI, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
8. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14342
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC je s sklepom Srg št. 2000/00344 z
dne 2. 3. 2000 pod št. vložka 1/09519/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TOVARNA MUTA-PRIVOZ podjetje za transportne storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Koroška cesta 51, 2366
MUTA
Osnovni kapital: 2.735.358,40 Sit
Ustanovitelji: TOVARNA MUTA-KOVAČIJA d.o.o., Kovaška ulica 19, 2366 MUTA,
vložek: 574.425,26 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 6. 1993; TOVARNA MUTA-KOVINSKA ČISTILNA SREDSTVA d.o.o., koroška cesta 51, 2366 MUTA, vložek:
519.718,10 Sit, ne odgovarja, vstop:

Št.

23. 6. 1993; TOVARNA MUTA-LIVARNA
d.o.o., Livarska cesta 21, 2367 VUZENICA, vložek: 1.066.789,78 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 6. 1993; TOVARNA
MUTA-KMETIJSKA MEHANIZACIJA d.o.o.,
Koroška cesta 51, 2366 MUTA, vložek:
574.425,26 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 6. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14346
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC je s sklepom Srg št. 2000/00345 z
dne 2. 3. 2000 pod št. vložka 1/01806/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5039118
Firma: LESNA-ŽAGA VUHRED d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vuhred 135, 2365 VUHRED
Osnovni kapital: 25.482.182,10 Sit
Ustanovitelji: LESNA lesnoindustrijsko
podjetje Slovenj Gradec p.o., Gosposvetska 4, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:
11.466.981,94 Sit, ne odgovarja, vstop:
27. 12. 1989; GAŠPER FRANC, Dobrava,
Mariborska 22, 2360 RADLJE OB DRAVI,
vložek: 7.007.600,10 Sit, ne odgovarja,
vstop: 23. 9. 1990; GAŠPER NADA, Dobrava, Mariborska 22, 2360 RADLJE OB
DRAVI, vložek: 7.007.600,10 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 9. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14350
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC je s sklepom Srg št. 2000/00346 z
dne 2. 3. 2000 pod št. vložka 1/02562/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LESNA TRADE IZVOZ-UVOZ
podjetje za trgovino in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vorančev trg 2, 2380 SLOVENJ GRADEC
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Osnovni kapital: 3.373.901,20 Sit
Ustanovitelji: LESNA-TRGOVINA-INŽENIRING D.O.O., Vorančev trg 2, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek: 340.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 15. 6. 1990; LESNA-ŽAGA OTIŠKI VRH D.O.O., Šentjanž pri
Dravogradu, 2373 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU, vložek: 40.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 6. 1990; LESNA-ŽAGA
MUŠENIK D.O.O., Mušenik 7, 2393 ČRNA
NA KOROŠKEM, vložek: 40.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 26. 6. 1990; LESNA-ŽAGA VUHRED D.O.O., Vuhred 135,
2365 VUHRED, vložek: 40.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 27. 6. 1990; LESNA-ŽAGA MISLINJA D.O.O., Mislinja 211,
2382 MISLINJA, vložek: 40.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 28. 6. 1990; LESNA-TOVARNA STAVBNEGA POHIŠTVA RADLJE-PODVELKA d.o.o., Sp.Vižinga, 2360
RADLJE OB DRAVI, vložek: 340.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 6. 1990; LESNA lesnoindustrijsko podjetje Slovenj Gradec p.o., Gosposvetska 4, 2380 SLOVENJ
GRADEC, vložek: 1.513.901,20 Sit, ne
odgovarja, vstop: 29. 6. 1990; LESNA-TOVARNA POHIŠTVA PAMEČE D.O.O., Pameče 150, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek: 340.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 6. 1990; LESNA-TOVARNA POHIŠTVA
PREVALJE D.O.O., Polje 1, 2391 PREVALJE, vložek: 340.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 6. 1990; LESNA-TOVARNA IVERNIH PLOŠČ OTIŠKI VRH D.O.O.,
Šentjanž pri Dravogradu, 8297 ŠENTJANŽ
PRI DRAVOGRADU, vložek: 340.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 7. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14353
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC je s sklepom Srg št. 2000/00347 z
dne 2. 3. 2000 pod št. vložka 1/01781/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GPM podjetje za inženiring in
trgovino d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Legen 145, 2383 ŠMARTNO
PRI SLOVENJ GRADCU
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽAGAR JOŽE, Ulica aktivistov 2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 250,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 2. 1990; KOVAČIČ VITAL, Na jami 6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 250,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 2. 1990; OPARA MIRKO, Livada
1/a, 1000 LJUBLJANA, vložek: 250,00 Sit,

Stran

2776 / Št. 28 / 30. 3. 2000

ne odgovarja, vstop: 15. 2. 1990; BOŠKOVIČ MARKO, Vodovodna 3/a, 1000 LJUBLJANA, vložek: 250,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 15. 2. 1990; OKORN BORUT, Kolezijska 24, 1000 LJUBLJANA, vložek:
250,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
15. 2. 1990; PESJAK BORUT, Breg 154,
4274 ŽIROVNICA, vložek: 250,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 2. 1990; ŠTERBAN
MILAN, Igriška 8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 250,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 2. 1990; SIMONITI GREGOR, Pot ob
Homšnici 26, 2380 SLOVENJ GRADEC,
vložek: 250,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
15. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14357
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC je s sklepom Srg št. 2000/00348 z
dne 2. 3. 2000 pod št. vložka 1/03475/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VODTERM storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Stari trg 107, 2380 SLOVENJ
GRADEC
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARKOVIČ DUŠAN, Cesta na Štibuh 33, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 5. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14361
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC je s sklepom Srg št. 2000/00349 z
dne 2. 3. 2000 pod št. vložka 1/04449/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: S.A.S. podjetje za servisiranje
in adaptacijo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ob polju 20, 2366 MUTA
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Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOBNIK ANDREJ, Ob polju 20, 2366 MUTA, vložek: 7.200,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 30. 10. 1991; DOBNIK SIMON, Ob polju 20, 2366 MUTA, vložek: 800,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
30. 10. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14365
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC je s sklepom Srg št. 2000/00350 z
dne 2. 3. 2000 pod št. vložka 1/06123/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BRANIKA predelava lesa, trgovina in prevozništvo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Lehen 7, 2363 PODVELKA
Osnovni kapital: 6.060.627,10 Sit
Ustanovitelji: BARIERA D.O.O., Ribnica
14/b,
2364
RIBNICA,
vložek:
1.855.700,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 7. 1992; FBN export-import p.o., Lehen 7, 2363 PODVELKA, vložek:
4.204.927,10 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 7. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14369
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC je s sklepom Srg št. 2000/00351 z
dne 2. 3. 2000 pod št. vložka 1/04697/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5560845
Firma: GUKO proizvodno, storitveno
in trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Čečovje 5, 2390 RAVNE NA
KOROŠKEM
Osnovni kapital: 10.164.000,00 Sit
Ustanovitelji: BISTRA gostinsko podjetje
p.o., Ravne na Koroškem, 2390 RAVNE
NA KOROŠKEM, vložek: 3.300.000,00

Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 12. 1991;
TOPSPORT
Bekleidungsgesellschaft
m.b.h., Bleiburg, BLEIBURG, vložek:
3.600.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 12. 1991; ŠIVEC BRANKO, Jaskova 6,
2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:
420.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 12. 1991; FAST TRADE D.O.O., Pod
Perkolico 5, 2360 RADLJE OB DRAVI, vložek: 420.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 12. 1991; LOGAR JOŽE, Pameče
133, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:
420.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 12. 1991; SKUPŠČINA OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM, Ravne na Koroškem,
2390 RAVNE NA KOROŠKEM, vložek:
744.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
23. 12. 1991; DOLINŠEK VITOMIR, Krpanova 4, 3000 CELJE, vložek: 420.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 12. 1991;
PUNGARTNIK GREGOR, Ob Meži 15,
2392 MEŽICA, vložek: 420.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 23. 12. 1991; ANDY
AVTO SHOP D.O.O., Cesta Kozjanskega
odreda 18, 3230 ŠENTJUR PRI CELJU,
vložek: 420.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14373
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC je s sklepom Srg št. 2000/00352 z
dne 2. 3. 2000 pod št. vložka 1/07542/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KRONA CENTER trgovina in gostinstvo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Legenska cesta 34, 2380
SLOVENJ GRADEC
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠILIH FRANJA, Legenska
cesta 34, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-14377
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC je s sklepom Srg št. 2000/00353 z
dne 2. 3. 2000 pod št. vložka 1/03573/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MEXITUR storitveno-tgovsko
podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Pot ob Homšnici 7, 2380 SLOVENJ GRADEC
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MATKO ALEKSANDER,
Pot ob Homšnici 7, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 6. 12. 1990; MATKO IRENA, Pot ob
Homšnici 7, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14381
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC je s sklepom Srg št. 2000/00354 z
dne 2. 3. 2000 pod št. vložka 1/03500/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5457211
Firma: TEPPSA izdelava prehrambene embalaže in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Heroja Vrunča 8, 2380 SLOVENJ GRADEC
Osnovni kapital: 767.000,00 Sit
Ustanovitelji: SENICA VILMA, Heroja Vrunča 8, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:
767.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
11. 2. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14385
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC je s sklepom Srg št. 2000/00355 z
dne 2. 3. 2000 pod št. vložka 1/06707/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep

Št.

o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: FENY studio za trgovino in proizvodnjo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šercerjeva 1, 2380 SLOVENJ
GRADEC
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAŠIČ FANIKA, Jenkova
21, 3320 VELENJE, vložek: 4.800,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 2. 4. 1992; PAŠIČ
DEJAN, Šercerjeva 1, 2380 SLOVENJ
GRADEC, vložek: 2.400,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4. 1992; PAŠIČ NENAD, Jenkova 21, 3320 VELENJE, vložek: 800,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14389
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC je s sklepom Srg št. 2000/00356 z
dne 2. 3. 2000 pod št. vložka 1/08706/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DOTRIS proizvodno-storitveno
podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Brdinje 87, 2390 RAVNE NA
KOROŠKEM
Osnovni kapital: 1.689.713,00 Sit
Ustanovitelji: PUČL DORICA, Brdinje 87,
2390 RAVNE NA KOROŠKEM, vložek:
844.857,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 6. 1993; PUČL ANTON, Brdinje 87,
2390 RAVNE NA KOROŠKEM, vložek:
844.856,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 6. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14393
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC je s sklepom Srg št. 2000/00357 z
dne 2. 3. 2000 pod št. vložka 1/07278/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
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Firma: POKERŽNIK-FRIMAP trgovsko,
storitveno in proizvodno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Janževski vrh 54/a, 2363
PODVELKA
Osnovni kapital: 75.818.249,00 Sit
Ustanovitelji: POKERŽNIK MARIJA, Janževski vrh 54/a, 2363 PODVELKA, vložek:
37.909.124,50 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 10. 1992; POKERŽNIK FRIDERIK, Janževski vrh 54/a, 2363 PODVELKA, vložek: 37.909.124,50 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 10. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-14397
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC je s sklepom Srg št. 2000/00358 z
dne 2. 3. 2000 pod št. vložka 1/02356/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5400783
Firma: LISPO podjetje za leasing posle, export-import, trgovino in storitve
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Turiška vas 6, 2383 ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: URŠEJ FRANJO, Maistrova 5, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:
2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
22. 5. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14401
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC je s sklepom Srg št. 2000/00359 z
dne 2. 3. 2000 pod št. vložka 1/02364/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5395062
Firma: TERCO proizvodno in trgovsko
podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Pod gradom 6, 2360 RADLJE
OB DRAVI
Osnovni kapital: 4.000,00 Sit
Ustanovitelji: TERNIK DUŠAN, Pod gradom 6, 2360 RADLJE OB DRAVI, vložek:
4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
7. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14405
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC je s sklepom Srg št. 2000/00360 z
dne 2. 3. 2000 pod št. vložka 1/07110/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GITALBA podjetje za trgovino,
proizvodnjo in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Mislinja 115/a, 2382 MISLINJA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PREININGER ANA, Mislinaj 115/a, 2382 MISLINJA, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
7. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker je bil ugovor proti sklepu o začetku postopka izbrisa zavrnjen, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-14409
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC je s sklepom Srg št. 2000/00361 z
dne 2. 3. 2000 pod št. vložka 1/08039/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AMA-TECH podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Obrtna 11, 2366 MUTA
Osnovni kapital: 109.269,50 Sit
Ustanovitelji: ŠINKOVEC MARIJA, Obrtna 11, 2366 MUTA, vložek: 109.269,50
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 9. 1992.
Obrazložitev: Ker je bil ugovor proti sklepu o začetku postopka izbrisa zavrnjen, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
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pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

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

Sr-14413
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC je s sklepom Srg št. 2000/00362 z
dne 2. 3. 2000 pod št. vložka 1/04644/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5561205
Firma: ALPID splošno gradbeno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Prisoje 21, 2391 PREVALJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZALUBERŠEK VLADIMIR,
Prisoje 21, 2391 PREVALJE, vložek:
8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
7. 10. 1991.
Obrazložitev: Ker je bil ugovor proti sklepu o začetku postopka izbrisa zavrnjen, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-14419
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC je s sklepom Srg št. 2000/00364 z
dne 2. 3. 2000 pod št. vložka 1/04794/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MESTAKO mednarodno trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Podjunska 33, 2392 MEŽICA
Osnovni kapital: 9.030,00 Sit
Ustanovitelji: HKL WARENHANDELSGESELLSCHAFT M.B.H., St. Michael 34, AVSTRIJA, vložek: 4.515,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 2. 1992; MSB proizvodno
in trgovsko podjetje d.o.o., Podjunska 33,
2392 MEŽICA, vložek: 4.515,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 12. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker je bil ugovor proti sklepu o začetku postopka izbrisa zavrnjen, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-14416
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC je s sklepom Srg št. 2000/00363 z
dne 2. 3. 2000 pod št. vložka 1/01972/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: URAN & CO. trgovina, računalniške storitve, izvoz in uvoz d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Janževski vrh 75, 2363 PODVELKA
Osnovni kapital: 4.000,00 Sit
Ustanovitelji: VOMER IVANKA, Janževski vrh 75, 2363 PODVELKA, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
26. 3. 1990; VOMER BRANKO, Janževski
vrh 75, 2363 PODVELKA, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
26. 3. 1990; KOTNIK MILAN, Šalek 90,
3320 VELENJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 1. 6. 1992; KOTNIK DAMJAN, Šalek 90, 3320 VELENJE, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
1. 6. 1992.
Obrazložitev: Ker je bil ugovor proti sklepu o začetku postopka izbrisa zavrnjen, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-

Sr-14422
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC je s sklepom Srg št. 2000/00365 z
dne 2. 3. 2000 pod št. vložka 1/02363/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5390974
Firma: LIRA trgovina na debelo in drobno d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dravska ulica 5, 2370 DRAVOGRAD
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JESENIČNIK VIKTOR, Dravska ulica 5, 2370 DRAVOGRAD, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
19. 4. 1990; JESENIČNIK BORIS, Dravska
ulica 5, 2370 DRAVOGRAD, vložek:
1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop:
19. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker je bil ugovor proti sklepu o začetku postopka izbrisa zavrnjen, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe 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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Sodni register
KOPER
Rg-409110
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01331 z
dne 4. 10. 1999 pri subjektu vpisa TAROS,
trgovina, finančne in komercialne storitve, turizem, d.o.o., Koper, sedež: Pristaniška 14, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/04627/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, družbenikov in deležev, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti in spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5829259
Firma: TAROS, gradbeništvo, trgovina, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: TAROS, d.o.o.
Sedež: 6320 Portorož, Liminjanska
78, Lucija
Ustanoviteljica: Da Ros Matilde, Bortolotto Veronica in Bortolotto Rebecca, izstopile 23. 7. 1999; Šabanović Jasna, Sečovlje, Sečovlje 36, vstopila 23. 7. 1999, vložila 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Bortolotto Leopoldo in prokuristka
Račnik Irena, izstopila 23. 7. 1999; direktorica Šabanović Jasna, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Hirkić Husnija,
Sečovlje, Sečovlje 36, imenovana 23. 7.
1999.
Dejavnost, vpisana 4. 10. 1999: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 3511 Gradnja in
popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
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ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
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govina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 55210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč;
55220 Dejavnost kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih
kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost dijaških,
študentskih domov, internatov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostreženih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
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d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 9261
Obratovanje športnih objektov, 92621 Dejavnost marin.
Rg-409116
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00910 z
dne 14. 10. 1999 pri subjektu vpisa GIDAR
DENT – Trgovina, proizvodnja in servis,
d.o.o., Sečovlje, sedež: Parecag 70,
6333
Sečovlje,
pod
vložno
št. 1/01282/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, družbenikov in vložkov, uskladitev dejavnosti, spremembo zastopnikov in
čistopis družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5381665
Firma: GIDAR DENT, Trgovina, proizvodnja in servis, d.o.o.
Skrajšana firma: GIDAR DENT, d.o.o.
Sedež: 6310 Izola, Obrtna ulica 11
Ustanovitelja: Buršič Giuliano, Portorož,
Obala 108, Lucija, vstopil 27. 12. 1989, in
Bogatič Ivan, Sečovlje, Parecag 70, vstopil
17. 3. 1994, vložila po 1,569.250 SIT, odgovornost: ne odgovarjata; Baccini Carla in
Floramo Fulvio, izstopila 10. 5. 1999.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Buršič Giuliano, imenovan 10. 5.
1999, zastopa družbo brez omejitev, in Bogatič Ivan, razrešen 10. 5. 1999 kot direktor in imenovan za prokurista.
Dejavnost, vpisana 14. 10. 1999: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
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Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 6024 Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440 Oglaševanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov.
Vpiše se omejitev pri dejavnosti 6713:
samo menjalnice in zastavljalnice.
Čistopis družbene pogodbe z dne 10. 5.
1999.
Rg-409117
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01403 z
dne 15. 10. 1999 pri subjektu vpisa OMV
– ISTRABENZ, trgovina z nafto in naftnimi derivati, d.o.o., Handel mit Erdol und
Erdolderivaten GmbH, trade in petroleum and petroleum derivates, Ltd., sedež: Ferrarska 7, 6000 Koper, pod vložno št. 1/02600/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje, s temile podatki:
Matična št.: 5540739
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Klabjan Jordan, razrešen 1. 9. 1999;
direktor Vergan Milan, Škofije, Spodnje
Škofije 125j, imenovan 1. 9. 1999, kot glavni direktor zastopa družbo brez omejitev.
Rg-409118
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01398 z
dne 19. 10. 1999 pri subjektu vpisa
ZHONG HUAI, družba za trgovinsko dejavnost, d.o.o., sedež: Gramšijev trg 1,
6000 Koper, pod vložno št. 1/05528/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo prokuristke s temile podatki:
Matična št.: 1199048
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Bajc Marija, razrešena 16. 8. 1999;
prokurist Ye Xiaoxiao, Kitajska, Zheijiang,
imenovan 16. 8. 1999.

Rg-409119
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00914 z
dne 19. 10. 1999 pri subjektu vpisa JASA,
Marketing, storitve in trgovina, d.o.o., sedež: Marušičeva 5, 6000 Koper, pod vložno št 1/02528/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, povečanje osnovnega kapitala in vložka, razširitev
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5537568
Sedež: 6000 Koper, Ulica 15. maja
19a
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: Jerman Enej, Koper, Kvedrova 1, vstopil 25. 7. 1991, vložil
3,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, izbrisana 19. 10. 1999:
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Dejavnost, vpisana 19. 10. 1999: 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in
drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
Rg-409120
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00940 z
dne 21. 10. 1999 pri subjektu vpisa GGS,
podjetje za geodetsko, gradbeno in svetovalno dejavnost, d.o.o., Koper, sedež:
Vojkovo nabrežje 23, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/02402/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala, spremembo poslovnih deležev
družbenikov in spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5519756
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelji: Lovišček Vaclav, Izola, Ul.
Alojza Valenčiča št. 4, vložil 4,000.000 SIT
Žekš Danilo, Portorož, Seča št. 81, vložil
3,000.000 SIT, in Gorišek Jurij, Ilirska Bistrica, Prešernova ul. 31, vložil 3,000.000
SIT – vstopili 13. 6. 1991, odgovornost: ne
odgovarjajo.
Dejavnost, izbrisana 21. 10. 1999:
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem.
Dejavnost, vpisana 21. 10. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
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Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 6110
Pomorski promet; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74150 Dejavnost holdingov; 74400 Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-409121
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00852 z
dne 21. 10. 1999 pri subjektu vpisa
ATECH – elektronika in inženiring,
d.o.o., Materija, sedež: Markovščina
18a. 6242
Materija,
pod
vložno
št. 1/01610/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, povečanje
osnovnega kapitala iz sredstev družbe in z
novimi vložki, vstop družbenika, spremembo dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Št.

Matična št.: 5433282
Firma: ATECH – elektronika, d.o.o.,
Materija
Osnovni kapital: 41,953.624 SIT
Ustanovitelja: Jakulin Davor, Materija,
Markovščina 18a, vstopil 25. 6. 1990, vložil 19,953.624 SIT, in Slovenska razvojna
družba, d.d., Ljubljana, Ljubljana, Dunajska
160, vstopila 19. 3. 1999, vložila
22,000.000 SIT – odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, izbrisana 21. 10. 1999:
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5166 Trgovina na debelo s
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kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 6022
Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Dejavnost, vpisana 21. 10. 1999: 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2971
32200 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih
naprav; 32300 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, naprav in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slik; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami.
Izbriše se omejitev dejavnosti 5118.
Prečiščeno besedilo družbene pogodbe
z dne 19. 3. 1999.
Rg-409122
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02628 z
dne 28. 10. 1999 pri subjektu vpisa
MARKING IZOLA – marketing, inženiring,
turizem, d.o.o., sedež: Industrijska cesta
2e,
6310
Izola,
pod
vložno
št. 1/05561/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, družbenikov, dejavnosti in ose-
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be, pooblaščene za zastopanje, s temile
podatki:
Matična št.: 1317920
Firma: DSI – poslovne storitve, d.o.o
Skrajšana firma: DSI, d.o.o.
Sedež: 6310 Izola, Sončno nabrežje 4
Ustanovitelji: INGAL, d.o.o., Izola, Izola,
Polje 5i, izstopil 12. 10. 1999; RADIO
MORJE, d.o.o., Izola, Izola, Polje 5i, vložil
630.000 SIT, Klub izolskih študentov in dijakov, Izola, Sončno nabrežje 4, vložil
210.000 SIT, Ružić Snežana, Izola, Oktobrske revolucije 27c, vložila 315.000 SIT,
Sinožić Dragan, Izola, Pekarniška ulica 3,
vložil 630.000 SIT, in Janev Aleksander,
Izola, Ul. IX. korpusa 6, vložil 315.000 SIT
– vstopili 12. 10. 1999, odgovornost: ne
odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pukl Franc, razrešen 12. 10. 1999;
direktor Sinožić Dragan, imenovan 12. 10.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, izbrisana 28. 10. 1999:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
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5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6110 Pomorski promet; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6521 Finančni zakup; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-

gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 92621 Dejavnost marin; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Dejavnost, vpisana 28. 10. 1999: 6330
Dejavnost
potovalnih
agencij
in
organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7440
Oglaševanje; 7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
Rg-409138
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00838 z
dne 1. 9. 1999 pri subjektu vpisa MIT, špedicija, trgovina in storitve, d.o.o., Sežana, sedež: Partizanska 85, 6210 Sežana, pod vložno št. 1/02247/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in poslovnega deleža s
temile podatki:
Matična št.: 5658349
Osnovni kapital: 22,225.215,04 SIT
Ustanovitelj: Tomažič Miroslav, Sežana,
Avber 16, vstopil 17. 12. 1993, vložil
22,225.215,04 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-409139
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00747 z
dne 1. 9. 1999 pri subjektu vpisa
ZAVAROVALEC, Podjetje za zastopanje in
posredovanje zavarovanj, d.o.o., Koper,
sedež: Ferrarska ulica št. 8, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/01832/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbenikov in poslovnih deležev s temile podatki:
Matična št.: 5467446
Ustanoviteljica: Klabjan Ivan in Prašnikar
Ivo, izstopila 12. 3. 1999; SLOVENICA, zavarovalniška hiša, d.d., Ljubljana, Ljubljana,
Celovška cesta 206, vstopila 12. 3. 1999,
vložila 2,508.334 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-409186
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01341 z
dne 19. 11. 1999 pri subjektu vpisa ZAVOD
ZA TURIZEM POSTOJNA, sedež: Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, pod vložno
št. 1/05538/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje, s temile podatki:
Matična št.: 1337980
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Valič Stane, razrešen 30. 6. 1999;
zastopnik Štajer Joško, Postojna, Volaričeva
42, imenovan 1. 7. 1999, kot vršilec dolžnosti direktorja zastopa zavod brez omejitev.
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Rg-409187
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01385 z
dne 5. 11. 1999 pri subjektu vpisa
TEHNICOM, prodaja, svetovanje in montaža notranjih instalacij in naprav, d.o.o.,
Dane pri Sežani, sedež: Dane pri Sežani
60,
6210
Sežana,
pod
vložno
št. 1/04265/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme in sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5778913
Firma: TEHNICOM, prodaja, svetovanje in montaža notranjih instalacij in naprav, d.o.o.
Skrajšana firma: TEHNICOM, d.o.o.
Sedež: 6210 Sežana, Kidričeva št. 4.
Rg-409188
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01392 z
dne 8. 11. 1999 pri subjektu vpisa Podjetje za varovanje premoženja Varnost Koper, d.o.o., sedež: Ferrarska ulica 10,
6000 Koper, pod vložno št. 1/00847/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov in poslovnega deleža s
temile podatki:
Matična št.: 5174465
Ustanovitelja: Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, in Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Gregorčičeva 25,
izstopila 21. 7. 1999; Gregorič Ugo, Koper, Dolinska cesta 17e, vstopil 13. 6.
1996, vložil 5,870.000 SIT, in Podjetje za
varovanje premoženja Varnost Koper,
d.o.o., Koper, Ferrarska ulica 10, vstopilo
21. 7. 1999, vložilo 3,230.000 SIT – odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-409189
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02473 z
dne 19. 11. 1999 pri subjektu vpisa TALOS
INTERNATIONAL, informacijske tehnologije, trgovina, storitve, d.o.o., sedež: Tomažiči 13, Sv. Anton, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/00720/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, deležev družbenikov, zastopnikov in
naslova družbenika in zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5296668
Ustanovitelja: Babič Vojko in Pečar Marjan, izstopila 4. 6. 1997; Zadel Peter, Sv.
Anton, Pobegi, Tomažiči 13, in Furlanič Valter, Koper, Kampel 25b, vstopila
10. 10. 1989, vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zadel Peter, Sv. Anton, Pobegi, Tomažiči 13, imenovan 22. 5. 1994, sklepa
vse pogodbe v imenu in za račun družbe
brez omejitev, razen pogodb o nakupu, prodaji ali zamenjavi nepremičnin in osnovnih
sredstev ter najemanju kreditov, ki jih lahko
sklene le na podlagi sklepa skupščine; Furlanič Valter in Babič Vojko, razrešena 4. 6.
1997.
Rg-409191
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02530 z

Št.

dne 19. 11. 1999 pod št. vložka
1/05722/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1462148
Firma: H.F. METALTRADE, trgovina,
uvoz-izvoz, d.o.o.
Skrajšana firma: H.F. METALTRADE,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6210 Sežana, Kraška cesta 4
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljici: Bergamin Ivana, San Martino di Lupari (PD), Via Giotto 8b, in Hlačar
Stanislava, Sežana, Pod Planino 3, vstopili
3. 9. 1999, vložili po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Hlačar Stanislava, ki zastopa družbo brez omejitev, in zastopnik Hlačar Boris,
Sežana, Pod Planino 3, ki kot namestnik
direktorice zastopa družbo brez omejitev,
imenovana 3. 9. 1999.
Dejavnost, vpisana 19. 11. 1999: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
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lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje.
Vpiše se omejitev pri dejavnosti 74.12:
razen revizijske dejavnosti.
Rg-409194
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02500 z
dne 20. 11. 1999 pri subjektu vpisa
INKUBATOR, d.o.o., Ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve, Sežana, I. tankovske brigade 9, sedež: I. tan-
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kovske brigade 9, 6210 Sežana, pod
vložno št. 1/02739/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:
Matična št.: 5570352
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Škrlj Dušan, razrešen 31. 8. 1999;
direktor Gorup Stojan, Sežana, Cesta na
Lenivec 18, imenovan 31. 8. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-409195
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02494 z
dne 20. 11. 1999 pri subjektu vpisa
LEDENI DISKONT, diskontna trgovina,
d.o.o., sedež: Vanganelska cesta 20,
6000 Koper, pod vložno št. 1/05686/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 1451464
Sedež: 6000 Koper, Šmarska cesta
5b.
Rg-409197
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, je s sklepom Srg
št. 99/02493 z dne 20. 11. 1999 pri
subjektu vpisa LAKOLIT, gradbeništvo,
trgovina in poslovne storitve, d.o.o., sedež: Ulica 15. maja 2, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/05308/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in vložka družbenika s
temile podatki:
Matična št.: 5957885
Osnovni kapital: 3,930.000 SIT
Ustanovitelj: Jurič Odoni Konrad, Ankaran, Barižoni 16c, vstopil 25. 4. 1997, vložil 3,930.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-409198
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02474 z
dne 20. 11. 1999 pri subjektu vpisa
INVESTINA – Gradbeništvo, inženiring in
poslovne storitve, d.o.o., sedež: Ferrarska ulica 14, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/05268/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, osnovnega
kapitala in vložka ter dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5992265
Sedež: 6000 Koper, Ankaranska ulica št. 7
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: Baraga Bogomir, Izola, Emilia Driolia 11, vstopil 4. 12. 1996, vložil
3,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, izbrisana 20. 11. 1999:
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7415 Upravljanje s holding družbami;
7440 Ekonomsko propagiranje.
Dejavnost, vpisana 20. 11. 1999:
70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 74150 Dejavnost
holdingov; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 74400 Oglaševanj.
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Rg-409200
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02447 z
dne 20. 11. 1999 pri subjektu vpisa RŠ &
HRAST, urejanje in vzdrževanje okolja
in prostora, d.o.o., Koper, Gregorčičeva
ul. 2, sedež: Gregorčičeva ul. 2, 6000
Koper, pod vložno št. 1/02340/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, osnovnega kapitala
in poslovnega deleža, uskladitev dejavnosti
ter spremembo akta o ustanovitvi s temile
podatki:
Matična št.: 5511623
Firma: RŠ & HRAST, urejanje in vzdrževanje okolja in prostora, d.o.o.
Skrajšana firma: RŠ & HRAST, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,551.000 SIT
Ustanovitelj: Šuc Robert, Koper, Gregorčičeva ul. 2, vstopil 17. 12. 1990, vložil
2,551.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 20. 11. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo

pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 5521 Dejavnost planinskih domov
in mladinskih prenočišč; 5522 Dejavnost
kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč,
počitniških in sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55239 Druge
nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
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in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Dejavnost taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6030 Cevovodni transport; 6110 Pomorski
promet; 6120 Promet po rekah, jezerih,
prekopih; 6210 Zračni promet na rednih
linijah; 6220 Izredni zračni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6323 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Dejavnost holdingov; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Oglaševanje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 90001 Zbiranje in
odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja
trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s posebnimi odpadki; 90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav; 90005 Druge dejavnost
javne higiene; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9253 Dejavnost
botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov; 9261 Obratovanje športnih objek-

Št.

tov; 92623 Druge športne dejavnosti;
92712 Dejavnost igralnic; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303 Pogrebna
dejavnost; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Vpišejo se omejitve pri dejavnostih:
67.13: samo menjalnice; 74.12: izvzeta je
revizijska dejavnost; 74.60: samo varovanje; 92.712: samo igralni avtomati zunaj
igralnic.
Sprememba akta o ustanovitvi (prečiščeno besedilo) z dne 23. 7. 1999:
Rg-409201
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01382 z
dne 19. 11. 1999 pri subjektu vpisa IMAS,
d.o.o., projektiranje, avtomatizacija,
orodjarstvo ter izdelovanje kovinskih in
nekovinskih predmetov, Štorje 19, Sežana, sedež: Štorje 19, 6210 Sežana,
pod vložno št. 1/00924/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme in sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5323606
Firma: IMAS, projektiranje, avtomatizacija, orodjarstvo ter izdelovanje kovinskih in nekovinskih predmetov, d.o.o.
Skrajšana firma: IMAS, d.o.o.
Sedež: 6210 Sežana, Partizanska cesta št. 82.
Rg-409202
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01393 z
dne 19. 11. 1999 pri subjektu vpisa
HIGIENA – Nega in zdravje telesa, trgovina in posredovanje,d.o.o., sedež: Kocjančičeva 7, 6280 Ankaran, pod vložno
št. 1/04096/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5755719
Dejavnost, izbrisana 19. 11. 1999:
85121 Osnovna zdravstvena dejavnost;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9304
Pogrebne storitve.
Dejavnost, vpisana 19. 11. 1999: 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 85121 Osnovna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost; 9303 Pogrebna dejavnost; 9304 Druge dejavnosti
za nego telesa.
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dne 19. 11. 1999 pri subjektu vpisa JAVNO
PODJETJE OKOLJE PIRAN, d.o.o.,
AZIENDA PUBBLICA OKOLJE PIRANO
s.r.l., sedež: Fornače 33, 6330 Piran,
pod vložno št. 1/00953/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča razširitev in uskladitev
dejavnosti ter člane nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5105633
Člani nadzornega sveta: Vlačič Patrick –
predsednik, Grižon Emil, Dodič Rafael, Rugelj Josip in Štular Vojka, vstopili 17. 6. 1999.
Dejavnost, izbrisana 19. 11. 1999:
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7440 Ekonomsko propagiranje; 90005
Druge storitve javne higiene.
Dejavnost, vpisana 19. 11. 1999:
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 60211 Mestni
in primestni potniški promet na rednih linijah; 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Oglaševanje; 90005 Druge dejavnosti javne higiene; 9303 Pogrebna dejavnost.
Rg-409205
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00774 z
dne 19. 11. 1999 pri subjektu vpisa DOM
UPOKOJENCEV SEŽANA, sedež: Ivana
Turšiča 6, 6210 Sežana, pod vložno
št. 1/00164/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5050677
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Sila Jože, razrešen 2. 2. 1999; zastopnica Škrij Majda, Sežana, Križ 206,
imenovana 2. 2. 1999, kot vršilka dolžnosti
direktorja zastopa dom brez omejitev.

Rg-409203
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01334 z
dne 19. 11. 1999 pri subjektu vpisa Center za kulturo, šport in prireditve Izola,
Centro per la cultura, Lo sport e le manifestazioni Isola, sedež: Kraška 1, 6310
Izola, pod vložno št. 1/05218/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5971586
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kozlovič Lucijan, razrešen 31. 5. 1999; direktor Vojvoda Vojko, Izola, Strma pot 20, imenovan 31. 5. 1999, kot poslovni direktor
zastopa center brez omejitev.

Rg-409206
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00848 z
dne 18. 11. 1999 pri subjektu vpisa I.C.R.
– INTERNATIONAL COFFE ROSTREI,
družba za praženje kave in trgovino,
d.o.o., sedež: Vojkovo nabrežje 38, 6000
Koper, pod vložno št. 1/04854/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, poslovnih deležev in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5864950
Ustanovitelj: MRX, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Koper (prej MARIMEX,
d.o.o., Ljubljana, Koper (prej Ljubljana), Kopališko nabrežje 4, izstopil 24. 12. 1998;
I.C.R.
–
INTERNATIONAL
COFFE
ROSTREI, d.o.o., Koper, Vojkovo nabrežje
38,
vstopil
24. 12.
1998,
vložil
22,787.500 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kosmina Mitja, razrešen 5. 2. 1999;
direktor Vattovani Lino, Ankaran, Cahova
11, imenovan 5. 2. 1999, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-409204
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01400 z

Rg-409208
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02689 z
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dne 18. 11. 1999 pod št. vložka
1/05720/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1468715
Firma: ABI PLUS, trgovina in poslovne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ABI PLUS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6000 Koper, Pristaniška 2
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Batagelj Igor, Koper, Prisoje 4, vstopil 26. 10. 1999, vložil 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Batagelj Igor, imenovan 26. 10.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 18. 11. 1999:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
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izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 6720 Pomožne
dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih
skladih; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-

javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74400 Oglaševanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 85142 Alternativne oblike zdravljenja; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti; 92712 Dejavnost igralnic; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Vpišeta se omejitvi pri dejavnostih:
67.13: samo menjalnice in zastavljalnice;
92.712: samo igralni avtomati zunaj igralnic.
Rg-409210
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00591 z
dne 17. 11. 1999 pri subjektu vpisa
BUROLI, proizvodnja in trgovina, d.o.o.,
Koper, sedež: Pristaniška 14, 6000 Koper, pod vložno št. 1/05014/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, osnovnega kapitala, ustanoviteljev in zastopnikov s temile
podatki:
Matična št.: 5894735
Firma: BUROLI, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: BUROLI, d.o.o.
Sedež: 6210 Sežana, Partizanska
109a/12
Osnovni kapital: 1,800.000 SIT
Ustanovitelj: Lenzi Carmelo, Ankaran,
Regentova št. 3, vstopil 10. 6. 1998, vložil
300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Olio Francesco in prokuristka Štok
Katja, razrešena 25. 7. 1997; prokurist Lenzi Carmelo, imenovan 10. 6. 1998.
Rg-409214
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01097 z
dne 15. 11. 1999 pri subjektu vpisa
CONFORME
–
LOVRECICH
&
PARTNERJI, trgovina in komercialne storitve, k.d., sedež: Pristaniška 14, 6000
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Koper, pod vložno št. 1/03388/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov in sedeža, uskladitev dejavnosti, spremembo tipa zastopstva in prokuro s
temile podatki:
Matična št.: 5864623
Sedež: 6000 Koper, Pristaniška 3
Ustanovitelja: sprememba komanditista.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Lovrecich Mauro, Trst, Via Carlo de Franceschi 21, razrešen 31. 5. 1999 kot družbenik
in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokuristka Jakšič Suzana, Koper, Sergeja Mašere 7, imenovana
31. 5. 1999.
Dejavnost, vpisana 15. 11. 1999: 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih.
Rg-409215
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02454 z
dne 15. 11. 1999 pri subjektu vpisa AVTOKOPER, prodajno-servisne storitve,
d.o.o., Koper, sedež: Kolodvorska ulica
št. 2,
6000
Koper,
pod
vložno
št. 1/01153/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov zaradi
izključitve družbenika, spremembo poslovnih deležev in oseb, pooblaščenih za zastopanje, s temile podatki:
Matična št.: 5408806
Ustanovitelja: Rebec Nikolaj, Koper,
Ravne 20 – Sv. Anton, vstopil
28. 12. 1989, in Markežič Franc, Šmarje,
Šmarje 39, vstopil 25. 11. 1991, vložila po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata; Bažec Stanimir, izstopil 2. 2. 1999.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Rebec Nikolaj, ki od 24. 4. 1994
zastopa družbo brez omejitev, in zastopnik
Markežič Franc, imenovan 19. 4. 1999, ki
kot namestnik direktorja zastopa družbo
brez omejitev.
Rg-409217
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01286 z
dne 14. 11. 1999 pri subjektu vpisa
PRIMAVERA, proizvodnja in trgovina,
d.o.o., sedež: Spodnje Škofije 46, 6281
Škofije, pod vložno št. 1/04209/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala in vložka, spremembo dejavnosti, zastopnikov, sedeža in bivališča družbenika in zastopnika s temile podatki:

Št.

Matična št.: 5772184
Sedež: 6000 Koper, Kidričeva ulica 22
Osnovni kapital: 2,773.000 SIT
Ustanovitelj: Vučinić Milan, Zagreb, Hrvaška, Pril. Baruna Filipovića 47, vstopil
7. 7. 1992, vložil 2,773.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Mihailović Triana, razrešena 8. 7.
1999; Vučinić Milan, razrešen 8. 7. 1999
kot prokurist in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 14. 11. 1999:
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 6024
Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Oglaševanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Vpiše se omejitev pri dejavnosti: 74.12:
izvzeta je revizijska dejavnost.
Rg-409220
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01318 z
dne 14. 11. 1999 pri subjektu vpisa
ELEKTROINVEST, d.o.o., proizvodnja in
montaža električne opreme, Koper, sedež: Ankaranska cesta številka 7, 6000
Koper, pod vložno št. 1/05029/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov in njihovih vložkov ter povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5909660
Osnovni kapital: 4,200.000 SIT
Ustanovitelji: Krmac Dino, Izola, Kettejeva 2, vstopil 30. 5. 1995, vložil 1,680.000
SIT, Slobko Janez, Koper, Škocjan 10, vstopil 30. 5. 1995, vložil 420.000 SIT, Baraga
Bogomir, Izola, Ulica Emilia Driolia št. 11,
vstopil 19. 3. 1997, vložil 840.000 SIT, in
ROKAVA, d.o.o., 6273 Marezige, Babiči
42e, vstopila 13. 2. 1998, vložila
1,260.000 SIT – odgovornost: ne odgovarjajo; TELMONT, d.o.o., Koper, Koper,
Kampel 12, izstopil 17. 7. 1998.
Rg-409222
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01322 z
dne 14. 11. 1999 pri subjektu vpisa CIMOS
KOPER, d.o.o., Proizvodnja avtomobilskih delov, Cesta Marežganskega upora 2, Koper, sedež: Cesta Marežganskega upora 2, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/03631/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje, s temile podatki:
Matična št.: 5648700
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Tomažič Lojze, razrešen 10. 6.
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1999; direktor Bukvič Vladimir, Celje, Tumova ulica 8, imenovan 10. 6. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-409223
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01214 z
dne 14. 11. 1999 pod št. vložka
1/05717/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1429183
Firma: EKOPLAST – S.I., Proizvodnja,
trgovina, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: EKOPLAST – S.I.,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6275 Črni kal, Predloka 1
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Sinčič Feručo in Sinčič Vesna, oba iz Dekanov, Rižana 23, vstopila
30. 6. 1999, vložila po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Sinčič Feručo, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokuristka Sinčič Vesna, imenovana 30. 6. 1999.
Dejavnost, vpisana 14. 11. 1999: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2821 Proizvodnja
kovinskih
rezervoarjev,
cistern,
kontejnerjev; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Prekrivanje kovin s kovino; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih iz-
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delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 55210 Dejavnost
planinskih domov in mladinskih prenočišč;
55220 Dejavnost kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih
kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost dijaških,
študentskih domov, internatov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6110
Pomorski promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
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penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami;
7260
Druge
računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Vpiše se omejitev pri dejavnosti: 74.12:
izvzeta je revizijska dejavnost.
Rg-409226
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01199 z
dne 13. 11. 1999 pri subjektu vpisa SIRIO,
podjetje za nautiko, ribištvo in trgovino,
d.o.o., Koper, sedež: Pristaniška 45,
6000 Koper, pod vložno št. 1/02159/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, osnovnega kapitala in vložkov družbenikov ter dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5655170
Sedež: 6000 Koper, Kvedrova 16
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelja: Brulc Tomi in Brulc Metoda, oba iz Kopra, Kvedrova 16, vstopila
23. 11. 1990, vložila po 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, izbrisana 13. 11. 1999:
28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 90005 Druge storitve
javne higiene.
Dejavnost, vpisana 13. 11. 1999:
28511 Prekrivanje kovin s kovino; 28512
Druga površinska in toplotna obdelava kovin; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6330 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 71401 Izposojanje športne opreme; 90005 Druge dejavnosti javne higiene.
Rg-409231
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01100 z
dne 11. 11. 1999 pri subjektu vpisa ISTRABENZ AVTO, zastopstvo in prodaja
avtomobilov, d.o.o., sedež: Šmarska cesta 5a, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/05259/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo direktorja s temile
podatki:

Matična št.: 5992222
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Mikulan Tomaž, razrešen 8. 6. 1999;
direktor Plesničar Danilo, Koper, Benčičeva 11, imenovan 8. 6. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-409238
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00857 z
dne 10. 11. 1999 pod št. vložka
1/05715/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1411799
Firma: GLOBAL COMPONENT, gradbeništvo in trgovina, d.o.o.
Skrajšana
firma:
GLOBAL
COMPONENT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6310 Izola, Osojna pot 2, Jagodje
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Casagrande Lorenzo, Gaiarine, Italija, Strada Cortenova 2, vložil
1,680.000 SIT, in Kineže Boris, Izola, Osojna pot 2, Jagodje, vložil 420.000 SIT, vstopila 19. 4. 1999, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Casagrande Lorenzo in Kineže Boris, imenovana 19. 4. 1999, zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 10. 11. 1999: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
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Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Oglaševanje; 7482 Pakiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov.
Rg-409239
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01060 z
dne 10. 11. 1999 pri subjektu vpisa SKAVT
– izdelava predmetov iz tekstila in drugih materialov ter trgovina, d.o.o., Izola,
sedež: Jagodje 36a, 6310 Izola, pod vložno št. 1/01456/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in skrajšane
firme ter spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5409713
Firma: SKAVT, d.o.o., proizvodnja in
trgovina
Skrajšana firma: SKAVT, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 10. 11. 1999: 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 4521 Splošna gradbena dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovina na debelo;
7482 Pakiranje.
Rg-409243
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01218 z
dne 29. 10. 1999 pod št. vložka
1/05707/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1429884
Firma: SPLOŠNO GRADBENIŠTVO IN
TRGOVINA,
SELMANOSKI
IN
ZEKIROSKI, d.n.o.
Skrajšana
firma:
SPLOŠNO
GRADBENIŠTVO
IN
TRGOVINA
SELMANOSKI IN ZEKIROSKI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 6330 Piran, Župančičeva 11
Ustanovitelji: Zekiroski Nevzat, Selmanoski Dževat, Selmanoski Selman, Zekiroski Nejat in Zekiroski Safet, vsi iz Struge,
Makedonija, Podgorci b.š., vstopili 7. 7.

Št.

1999, odgovornost: odgovarjajo s svojim
premoženjem.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Zekiroski Nejat, ki zastopa družbo
brez omejitev, ter prokurista Zekiroski Safet
in Zekiroski Nevzat, imenovani 7. 7. 1999.
Dejavnost, vpisana 29. 10. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom.
Rg-409244
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00912 z
dne 29. 10. 1999 pri subjektu vpisa ROEL,
elektroinstalacije in montaža automatike, d.o.o., sedež: Benčičeva 2, 6000 Koper, pod vložno št. 1/01516/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala in poslovnih deležev ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5415322
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanoviteljici: Rožman Maja in Rožman
Mirjan, obe iz Kopra, Benčičeva 2, vstopili
21. 6. 1990, vložili po 2,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 29. 10. 1999:
20300 Stavbno mizarstvo; 22330 Razmnoževanje računalniških zapisov; 25230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 28120 Proizvodnja kovinskega stavnega pohištva; 28210
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Prekrivanje kovin s kovino;
28512 Druga površinska in toplotna obdelava kovin; 28520 Splošna mehanična dela; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 29220 Proizvodnja dvigalnih
in transportnih naprav; 29230 Proizvodnja
hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 31200 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 31500
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 31610 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in vozila;
31620 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 32100 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
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komponent; 32200 Proizvodnja radijskih in
televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih naprav; 32300 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, naprav in
opreme za snemanje in predvajanje zvoka
in slike; 37100 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 45110 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 45210 Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 45250
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 45310 Električne inštalacije; 45340
Druge inštalacije pri gradnjah; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklarska dela; 45450 Druga
zaključna gradbena dela; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51470 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 51520 Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52720 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 52740 Druga popravila, d.n.; 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
Vpiše se omejitev pri dejavnosti: 74.120:
izvzeta je revizijska dejavnost.
Rg-409245
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01067 z
dne 29. 10. 1999 pri subjektu vpisa TENI
– podjetje za marketing, ekonomske in
računalniške storitve, d.o.o., Portorož,
sedež: Senčna pot 10, 6320 Portorož,
pod vložno št. 1/03185/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:
Matična št.: 5675189
Sedež: 6320 Portorož, Liminjanska 96.
Rg-409274
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02578 z
dne 27. 10. 1999 pri subjektu vpisa
JAVOR-COMMERCE, trgovsko podjetje,
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d.o.o., Izola, sedež: Obrtna cona, 6310
Izola, pod vložno št. 1/01666/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, sedeža, dejavnosti
in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5438993
Firma: JAVOR TRGOVINA KOPER, Trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: JAVOR TRGOVINA
KOPER, d.o.o.
Sedež: 6000 Koper, Ulica 15. maja
19a.
Dejavnost, izbrisana 27. 10. 1999:
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 516 Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati.
Dejavnost, vpisana 27. 10. 1999:
20100 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 20300 Stavbno mizarstvo;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
20520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 36110 Proizvodnja sedežnega pohištva; 36120 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 36130 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 36140 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 51430 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 51510 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 52450 Trgovina na drobno z električnih gospodinjskimi, radijskimi, TV aparat.
Sprememba akta o ustanovitvi (prečiščeno besedilo) z dne 29. 9. 1999.
Rg-409248
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01386 z
dne 25. 10. 1999 pri subjektu vpisa
FENICIA TRADE, trgovsko in zastopniško
podjetje, d.o.o., Koper, Vojkovo nabrežje 30a, sedež: Vojkovo nabrežje 30a,
6000 Koper, pod vložno št. 1/00736/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5297273
Dejavnost, izbrisana 25. 10. 1999:
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami.
Dejavnost, vpisana 25. 10. 1999: 1586
Predelava čaja in kave; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 3220
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Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih naprav; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, naprav in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 3350 Proizvodnja ur; 3511 Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in
popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3520
Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil;
3530 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 3541 Proizvodnja motornih koles; 3542
Proizvodnja koles; 3543 Proizvodnja vozil
za invalide; 3550 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore, razen sedežnega;
3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 3622 Proizvodnja nakita in
podobnih izdelkov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-

kom; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 5521 Dejavnost planinskih domov
in mladinskih prenočišč; 5522 Dejavnost
kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč,
počitniških in sindikalnih domov; 55232 De-
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javnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55239 Druge
nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Dejavnost taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6030 Cevovodni transport; 6110 Pomorski
promet; 6120 Promet po rekah, jezerih,
prekopih; 6210 Zračni promet na rednih
linijah; 6220 Izredni zračni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6323 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7011 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in
drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje;
74204
Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9232
Obratovanje objektov za kulturne dejavnosti;

Št.

9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti; 92712 Dejavnost
igralnic; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
9304 Druge dejavnosti za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Vpišejo se omejitve pri dejavnostih:
67.13: samo menjalnice; 74.12: izvzeta je
revizijska dejavnost; 92.712: samo igralni
avtomati zunaj igralnic.
Rg-409249
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02486 z
dne 25. 10. 1999 pod št. vložka
1/05706/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1462130
Firma: AGB LAB, razvoj tehnologij za
raziskavo medijev, d.o.o., Portorož
Skrajšana firma: AGB LAB, d.o.o., Portorož
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6320 Portorož, Liminjanska
96
Osnovni kapital: 20,000.000 SIT
Ustanovitelji: AGB MEDIA SERVICES
S.A., Stans, Švica, Muhlebachstrasse 5,
vložil 10,000.000 SIT, Vladimir Polič, Portorož, Sončna pot 31, vložil 7,000.000 SIT,
in Denis Polič, Portorož, Sončna pot 31,
vložil 3,000.000 SIT – vstopili 26. 8. 1999,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vladimir Polič, imenovan 26. 8.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 25. 10. 1999:
30020 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 31620 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
32300 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, naprav in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike; 33200
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72300 Obdelava podatkov; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 72600 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije.
Rg-409250
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02586 z
dne 22. 10. 1999 pod št. vložka
1/05705/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1459449
Firma: FEDON, d.o.o., proizvodnja in
trgovina na debelo
Skrajšana firma: FEDON, d.o.o.
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrežje 38
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: FEDON INDUSTRIES S.A.,
L-2233 Luxembourg, 32 Auguste Neyen,
vstopil 24. 9. 1999, vložil 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktorja Fedon Italo, Pieve Pieve di Cadore, Via
degli Alpini 58, in Benčič Franko, Izola, Tovarniška ulica 9, ki zastopata družbo brez omejitev, ter prokurist Da Col Angelo, Pieve di Cadore, Via Regia 55, imenovani 24. 9. 1999.
Dejavnost, vpisana 22. 10. 1999: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic
in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij
in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih
izdelkov; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih
in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
28720 Proizvodnja lahke kovinske embalaže; 3340 Proizvodnja optičnih instrumentov
in fotografske opreme; 3622 Proizvodnja
nakita in podobnih izdelkov; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
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ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74150 Dejavnost holdingov; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74400 Oglaševanje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
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Vpiše se omejitev pri dejavnosti: 67.13:
od tega samo menjalnice in zastavljalnice.
Rg-409251
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02641 z
dne 21. 10. 1999 pri subjektu vpisa AVTO
GRUNTAR, prodaja avtomobilov in servisiranje, d.o.o., Koper, sedež: Obrtniška
ulica št. 9, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/05272/00 vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5970733
Dejavnost, vpisana 21. 10. 1999: 7110
Dajanje avtomobilov v najem.
Rg-409254
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01009 z
dne 19. 10. 1999 pri subjektu vpisa ADRIA
MARINE, družba za pomorsko izvedeništvo in posredništvo, d.o.o., ADRIA
MARINE, Marine Survey and Agencies,
Ltd., sedež: Ferrarska ulica 30, 6000
Koper, pod vložno št. 1/05378/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 1228382
Dejavnost, vpisana 19. 10. 1999: 6720
Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih.
Rg-409255
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01167 z
dne 19. 10. 1999 pod št. vložka
1/05704/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev k.d. s temile podatki:
Matična št.: 1423053
Firma: AVDIĆ Z. hotelirstvo, trgovina
in storitve, k.d.
Skrajšana firma: AVDIĆ Z., k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 6000 Koper, Bošamarin 6
Ustanovitelja: Avdić Zeno, Sarajevo, BiH, Trg I. Ribara 5, ki odgovarja s svojim
premoženjem, in en komanditist, vstopila
3. 7. 1999.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Avdić Zeno, imenovan 3. 7. 1999,
kot komplementar zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 19. 10. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114

Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 55210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč; 55233 Dejavnost oddajanja sob
gospodinjstev turistom; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih, 55403 Točenje
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pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6330
Dejavnost
potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 71401 Izposojanje športne opreme; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7470 Čiščenje stavb; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

LJUBLJANA
Rg-408795
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04386 z dne 19. 10. 1999 pri subjektu vpisa KARAKO, proizvodno, montažno in trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Trnovčeva 19, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/19010/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
skrajšane firme, naslova sedeža, osnovnega kapitala in deležev ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5636892
Skrajšana firma: KARAKO, d.o.o.
Sedež: 1210 Ljubljana, Trnovčeva 19
Osnovni kapital: 2,620.000 SIT
Ustanovitelja: Kogoj Karmen in Kogoj
Rajko, oba iz Ljubljane, Trnovčeva 19, vstopila 18. 6. 1992, vložila po 1,310.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 19. 10. 1999:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 14210 Pridobivanje gramoza in peska; 14500 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.;
15330 Druga predelava in konzerviranje
sadja in vrtnin; 15510 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
15520 Proizvodnja sladoleda; 15810 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
15820 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic;
15840 Proizvodnja kakava, čokolade in
sladkornih izdelkov; 15850 Proizvodnja testenin; 15860 Predelava čaja in kave;
15870 Proizvodnja različnih začimb, dišav
in drugih dodatkov; 15880 Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane;
15890 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 15910
Proizvodnja žganih pijač; 15930 Proizvodnja vina iz grozdja; 15940 Proizvodnja vina
iz drugega sadja; 15960 Proizvodnja piva;
15980 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 17200 Tkanje tekstilij;
17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 17510 Proizvodnja preprog in
talnih oblog; 17520 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 17530 Proizvodnja
netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen
oblačil; 17540 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 17600 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov; 17710 Proizvodnja nogavic; 17720 Proizvodnja pletenih in kvačka-
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nih oblačil; 18100 Proizvodnja usnjenih oblačil; 18210 Proizvodnja delovnih oblačil;
18220 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
18230 Proizvodnja spodnjega perila;
18240 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 19200 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 19300 Proizvodnja obutve; 20510
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 20520
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 21230 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 21250 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 22110
Izdajanje knjig; 22150 Drugo založništvo;
22220 Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dodelava; 22240 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 22250
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
24510 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 24520 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
24640 Proizvodnja fotografskih kemikalij;
24660 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 25130 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 25230 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
26150 Proizvodnja in oblikovanje drugih
vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov;
26210 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike; 26250 Proizvodnja drugih
keramičnih izdelkov; 26660 Proizvodnja
drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
26820 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 27530 Litje lahkih kovin;
28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28520
Splošna mehanična dela; 28730 Proizvodnja izdelkov iz žice; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 29240 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 29710 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 29720 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
30020 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 31620 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
33100 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov;
33400 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 34300 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 35120 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 35500
Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 36220 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 36400
Proizvodnja športnih izdelkov; 36500 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
45210 Splošna gradbena dela; 45250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 45430 Oblaganje
tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklarska dela; 45450 Druga zaključna gradbena
dela; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
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mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga

Stran

2794 / Št. 28 / 30. 3. 2000

trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci, 52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52320 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita;
52740 Druga popravila, d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 55210
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč; 55220 Dejavnost kampov;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob
gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost
dijaških, študentskih domov, internatov;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost
menz; 55520 Priprava in dostava hrane (catering); 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopen-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

skem prometu; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 64120
Kurirska dejavnost, razen javne pošte;
64200 Telekomunikacije; 65210 Finančni
zakup (leasing); 67130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom;
70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 72500
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74400 Oglaševanje;
74700 Čiščenje stavb; 74810 Fotografska
dejavnost; 74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80410 Dejavnost
vozniških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 90005 Druge dejavnosti javne higiene; 91120 Dejavnost strokovnih združenj;
91320 Dejavnost političnih organizacij;
91330 Dejavnost drugih organizacij, d.n.;
92110 Snemanje filmov in videofilmov;
92120 Distribucija filmov in videofilmov;
92200 Radijska in televizijska dejavnost;
92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 92320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 92330 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92512 Dejavnost arhivov; 92610 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 92720
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93010
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 93030 Pogrebna dejavnost; 93050 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.; 95000 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem; 9900 Eksteritorialne organizacije in združenja.
Rg-408796
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04408 z dne 19. 10. 1999 pri subjektu vpisa GALMA, podjetje za uvoz-iz-

voz, proizvodnjo in trženje, d.o.o., Radomlje-Homec, 8. ulica št. 8, sedež: 8.
ulica št. 8, 1235 Radomlje-Homec, pod
vložno št. 1/06754/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala, deleža, dejavnosti in akta
o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5363225
Firma: GALMA, podjetje za galvanizacijo, d.o.o.
Skrajšana firma: GALMA, d.o.o.
Osnovni kapital: 11,693.000 SIT
Ustanovitelj: Martinjak Miran, RadomljeHomec, 8. ulica št. 8, vstopil 11. 4. 1990,
vložil 11,693.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, izbrisana 19. 10. 1999:
2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin.
Dejavnost, vpisana 19. 10. 1999: 28511
Prekrivanje kovin s kovino; 28512 Druga površinska in toplotna obdelava kovin.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
28. 7. 1999.
Rg-408798
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04544 z dne 13. 10. 1999 pri subjektu vpisa KIT, Kooperacije, inženiring,
trgovina, d.o.o., Šolska ulica 16, Spodnje Jarše, Domžale, sedež: Šolska ulica
16, Spodnje Jarše, 1230 Domžale, pod
vložno št. 1/06217/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo priimka
ustanoviteljice in zastopnice s temile podatki:
Matična št.: 5354641
Ustanoviteljica: Zakrajšek Andreja, Domžale, Šolska ulica 16, Spodnje Jerše, vstopila 18. 2. 1999, vložila 2,270.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Zakrajšek Andreja, imenovana
18. 2. 1999.
Rg-408801
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04559 z dne 12. 10. 1999 pod št.
vložka 1/32375/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1446975
Firma: PENATA, trgovina in storitve,
d.o.o.
Skrajšana firma: PENATA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Blažičeva 23
Osnovni kapital. 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Osana Gorazd, Ljubljana,
Ob žici 1, vstopil 21. 7. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Osana Gorazd, imenovan 21. 7.
1999.
Dejavnost, vpisana 12. 10. 1999: 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
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zapisov; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja lahke kovinske embalaže; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov;
d.n.; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 40200 Oskrba s plinastimi
gorivi po plinovodni mreži; 40300 Oskrba s
paro in toplo vodo; 4521 Splošna gradbena dela; 45240 Hidrogradnja in urejanje
voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6521 Finančni zakup (leasing);
70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-408803
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09554 z dne 27. 9. 1999 pri subjektu vpisa EUROLEASE, finance, d.o.o.,
sedež: Dunajska 103, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/31086/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
sedeža s temile podatki:
Matična št.: 1327607
Sedež: 1000 Ljubljana, Trg osvobodilne fronte 12.

Št.

Rg-408804
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09555 z dne 27. 9. 1999 pri subjektu vpisa EUROLEASE REAL ESTATE,
nepremičnine, d.o.o., sedež: Dunajska
103, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/31658/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:
Matična št.: 1380869
Sedež: 1000 Ljubljana, Trg osvobodilne fronte 12.
Rg-408805
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09558 z dne 12. 10. 1999 pod št.
vložka 1/32376/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1447025
Firma: ELKOTEX, podjetje za trgovino in zastopanje, d.o.o., Ljubljana,
Stegne 25
Skrajšana firma: ELKOTEX, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 25
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Suša Milan, Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 80, vložil 1,029.000
SIT, in Mednis Egons, Riga, Latvija, Spilves
37-53, vložil 1,071.000 SIT – vstopila 1. 7.
1999, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Suša Milan, imenovan 1. 7. 1999.
Dejavnost, vpisana 12. 10. 1999:
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 51700 Druga trgovina na debelo; 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno s
tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 60240 Cestni tovorni promet;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 74400
Oglaševanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
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Rg-408806
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09565 z dne 12. 10. 1999 pri subjektu vpisa DM & G, Trgovina z lesom in
papirjem, d.o.o., Trzin, sedež: Bergantova ul. 27, 1234 Trzin, pod vložno
št. 1/26959/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.: 5914787
Ustanoviteljica: Dolenc Andrej, izstopil
27. 8. 1996; Dolenc Miljana, Trzin, Bergantova ul. 27, vstopila 7. 7. 1999, vložila
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-408807
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09566 z dne 12. 10. 1999 pri subjektu vpisa EPAFRODIT, d.o.o., import-export, trgovina in zastopanje, Ljubljana,
Adamičeva 18, sedež: Adamičeva 18,
1000
Ljubljana,
pod
vložno
št. 1/23558/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala, deležev in
zastopnikov ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5768349
Firma: ROSENBERG KLIMA, podjetje
za zastopanje, inženiring in trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Stegne 7
Skrajšana firma: ROSENBERG KLIMA,
d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 7
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Janičijević Milovan, Trzin,
Kidričeva 51, vložil 1,029.000 SIT, in Rosenberg Karl, Waldenburg, Nemčija, Panoramastrasse 28, vložil 1,071.000 SIT –
vstopila 23. 7. 1999, odgovornost: ne odgovarjata; Pavlin Leopold, izstopil 23. 7.
1999.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Janičijević Milovan, imenovan 1. 6.
1999; zastopniki Pavlin Leopold, Pavlin Jana in Pavlin Mojca, razrešeni 1. 6. 1999.
Dejavnost, vpisana 12. 10. 1999:
29230 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 45340
Druge inštalacije pri gradnjah; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
51700 Druga trgovina na debelo; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
Rg-408808
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09744 z dne 10. 9. 1999 pri subjektu vpisa OSMIJ, družba za proizvodnjo
in trgovino z mešanim blagom, Dragomer, d.o.o., sedež: V Loki 9, Dragomer,
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1351 Brezovica pri Ljubljani, pod vložno
št. 1/04256/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, sedeža, osnovnega kapitala, ustanoviteljev in zastopnikov ter spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5332354
Firma: SE-IMPEX, trgovina in storitve,
d.o.o.
Skrajšana firma: SE-IMPEX, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Kamniška 25
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Osredkar Dragutin, izstopil 27. 8. 1999; Imeri Seit, Ljubljana, Spodnji Rudnik 14, in Imeri Gjulnehar, Gostivar,
Makedonija, S. Gorna Banjica, vstopila
27. 8. 1999, vložila po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Stres Oskar, razrešen 27. 8. 1999;
direktor Imeri Gjulnehar, imenovan 27. 8.
1999.
Dejavnost, vpisana 10. 9. 1999: 1552
Proizvodnja sladoleda; 1581 Proizvodnja
kruha, svežega peciva in slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
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koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava hra-

ne (catering); 6022 Dejavnost taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 6521
Finančni zakup (leasing); 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih
in pedikerskih salonov; 9303 Pogrebna dejavnost; 9304 Druge dejavnosti za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.; 9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.
Rg-408812
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10094 z dne 28. 9. 1999 pod št.
vložka 1/32328/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1453319
Firma: ORODEL, Proizvodnja orodja,
inženiring in trženje, d.o.o.
Skrajšana firma: ORODEL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1354 Horjul, Horjul 275
Osnovni kapital: 2,459.960 SIT
Ustanovitelj: Čepon Janez, Horjul, Horjul 278, vstopil 21. 9. 1999, vložil
2,459.960 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Čepon Janez, imenovan 21. 9.
1999.
Dejavnost, vpisana 28. 9. 1999: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28511
Prekrivanje kovin s kovino; 28512 Druga
površinska in toplotna obdelava kovin,
28621 Proizvodnja ročnega orodja; 28622
Proizvodnja orodja za stroje; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja lahke kovinske embalaže; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 5119 Posredništvo pri
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prodaji raznovrstnih izdelkov; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.
Rg-408814
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10096 z dne 12. 10. 1999 pod št.
vložka 1/32378/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1453335
Firma: SNELLA, Poslovne in druge
storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SNELLA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1215 Medvode, Zbilje 61a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Madon Matejka, Nova Gorica, Partizanska 36, vložila 630.000 SIT,
in Gherbaz Sandro, Trst, Italija, Via Carmelitani 1, vložil 1,470.000 SIT – vstopila 29. 7.
1999, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Madon Matejka, imenovana 29. 7.
1999.
Dejavnost, vpisana 12. 10. 1999: 1588
Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih živil,
d.n.; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 6521
Finančni zakup (leasing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
medicine; 7413 Raziskovanje trga in javne-

Št.

ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74150 Dejavnost holdingov;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74400 Oglaševanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 8531 Institucionalno socialno varstvo; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih
salonov; 9304 Druge dejavnosti za nego
telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.
Rg-408818
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10127 z dne 1. 10. 1999 pri subjektu vpisa DIET, Dietetična posvetovalnica, d.o.o., sedež: Tavčarjeva ulica 2,
1000
Ljubljana,
pod
vložno
št. 1/17260/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5918014
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Križaj Luki, ki je bil razrešen 15. 9.
1999.
Dejavnost, izbrisana 1. 10. 1999:
93030 Druge storitve za nego telesa.
Dejavnost, vpisana 1. 10. 1999: 9304
Druge dejavnosti za nego telesa.
Rg-408819
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10135 z dne 24. 9. 1999 pod št.
vložka 1/07511/01 vpisalo v sodni register tega sodišča podružnico s temile podatki:
Matična št.: 5462665002
Firma: B.L.WATT, veletrgovina in maloprodaja elektroinstalacijskega materiala, d.o.o., Ljubljana, Podružnica Ljubljana-Salon elektromateriala
Skrajšana firma: B.L.WATT, d.o.o., Ljubljana, Podružnica Ljubljana-Salon elektromateriala
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Levstikov trg 5
Ustanovitelj: B.L.WATT, veletrgovina in
maloprodaja elektroinstacijskega materiala,
d.o.o., Ljubljana, Ljubljana, Zvonarska 1,
vstopil 16. 9. 1999, odgovornost: vpisan
kot ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Lazar Bojan, Ljubljana, Goce Delčeva 42, imenovan 16. 9. 1999.
Dejavnost, vpisana 24. 9. 1999: 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
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trične opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih,
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
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nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7440 Oglaševanje;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-408820
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10136 z dne 22. 9. 1999 pod št.
vložka 1/32305/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1453351
Firma: AKADEM, Izobraževanje, raziskovanje in poslovno svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: AKADEM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 2
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Urbič Tomaž, Trebnje,
Obrtniška 13, in Bevec Franci, Trebnje, Grm
20, vstopila 13. 9. 1999, vložila po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Urbič Tomaž in zastopnik Bevec Franci, ki zastopa družbo kot pomočnik direktorja, imenovana 13. 9. 1999.
Dejavnost, vpisana 22. 9. 1999: 30020
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51700 Druga trgovina na debelo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 64200 Telekomunikacije; 72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400
Oglaševanje; 74810 Fotografska dejavnost;
74831 Prevajanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-408821
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
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št. 99/10138 z dne 4. 10. 1999 pod št.
vložka 1/32343/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1459066
Firma: CESARSKI DVOR, gostinstvo,
trgovina, storitve in proizvodnja, d.o.o.,
Kamnik
Skrajšana firma: CESARSKI DVOR,
d.o.o., Kamnik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1240 Kamnik, Tunjiška c. 1
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Sedmak Franci, Kamnik,
Tunjiška c. 1, vstopil 8. 9. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Sedmak Franci, imenovan 8. 9.
1999.
Dejavnost, vpisana 4. 10. 1999: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-

belo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 55210 Dejavnost planinskih domov in
mladinskih prenočišč; 55220 Dejavnost
kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč,
počitniških in sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55239 Druge
nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Dejavnost menz; 55520 Priprava in dostava hrane (catering); 60211
Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah; 6022 Dejavnost
taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6220 Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
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projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Oglaševanje;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9304 Druge dejavnosti za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-408824
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10518 z dne 15. 10. 1999 pri subjektu vpisa NOWA, podjetje za organizacijski, informacijski, ekonomski in finančni inženiring, marketing, svetovanje in komercialno posvetovanje, d.o.o.,
sedež: Rožna dolina, Cesta XIX/6, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/04463/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, osnovnega kapitala in deleža
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5367719
Firma: NOWA, družba za poslovno
svetovanje, gostinstvo in turizem, d.o.o.,
Ljubljana
Osnovni kapital. 2,102.000 SIT
Ustanovitelj: Novak Marko, Ljubljana,
Rožna dolina, Cesta XIX/6, vstopil
20. 12. 1989, vložil 2,102.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 19. 10. 1999:
19300 Proizvodnja obutve; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51310 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 51330
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina
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na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 51560 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Dejavnost menz; 55520 Priprava in dostava hrane (catering); 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74400 Oglaševanje; 74810 Fotografska dejavnost;
74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 92720 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 93050 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.
Rg-408828
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02785 z dne 10. 11. 1999 pri subjektu vpisa AKTIVA PDZU, pooblaščena
družba za upravljanje, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Dunajska 156, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/25515/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbenic in vložkov s temile podatki:
Matična št.: 5848458
Ustanoviteljici: AKTIVA GROUP, podjetje za ustanavljanje in upravljanje družb,
d.o.o., Ljubljana, Ljubljana, Dunajska 156,
vstopila 16. 3. 1994, vložila 87,500.000
SIT, in AKTIVA PDZU, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 156, vstopila 27. 5. 1999, vložila
37,500.000 SIT – odgovornost: ne odgovarjata.
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Rg-408829
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02849 z dne 10. 11. 1999 pri subjektu vpisa ANCOM, podjetje za uvoz, izvoz, marketing, storitve in proizvodnjo,
d.o.o., sedež: Omahnova 13a, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/07328/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5394503
Ustanovitelja: Žiberna Marjan, izstopil
31. 5. 1999; Mihailovič Neda, Ljubljana,
Omahnova 13, vstopila 21. 3. 1990, vložila
851.200 SIT, in Caserman Andrej, Ljubljana,
Livarska 14, vstopil 21. 3. 1994, vložil
853.800 SIT – odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-408831
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02948 z dne 22. 11. 1999 pri subjektu vpisa SEMENARNA, Ljubljana, proizvodnja in trgovina, d.d., Ljubljana, Dolenjska c. 242, sedež: Dolenjska c. 242,
1108
Ljubljana,
pod
vložno
št. 1/00030/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:
Matična št.: 5005574
Osnovni kapital: 1.293,224.000 SIT.
Rg-408833
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03522 z dne 15. 11. 1999 pri subjektu vpisa COMEXIM FILIPOVIČ & CO.,
Zastopstvo in marketing, d.n.o., Ljubljana, Lepodvorska 1, sedež: Lepodvorska
1, 1000 Ljubljana,
pod vložno
št. 1/10094/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o.,
spremembo firme, skrajšane firme, ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala, zastopnika in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5449111
Firma: W.F. AGART, organizacija prireditev na področju umetnosti, d.o.o.,
Ljubljana
Skrajšana firma: W.F. AGART, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 2,102.000 SIT
Ustanovitelj: Štajer-Filipovič Jana in Filipovič Igor, izstopila 6. 4. 1999; Žerko Stanislav, Jesenice, Smokuč 1d, vstopil 6. 4.
1999, vložil 2,102.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Štajer-Filipovič Jana in zastopnik
Filipovič Igor, razrešena 6. 4. 1999; direktor Žerko Stanislav, imenovan 6. 4. 1999.
Dejavnost, izbrisana 15. 11. 1999:
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 511 Posredništvo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
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Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Dejavnost, vpisana 15. 11. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
52471 Dejavnost knjigarn; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 6330 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 7440 Oglaševanje; 7481
Fotografska dejavnost; 74831 Prevajanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 7512 Dejavnost javnih ustanov,
ki zagotavljajo storitve na področju
zdravstva, izobraževanja, kulture in druge;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9133 Dejavnost drugih organizacij,
d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 92512 Dejavnost arhivov; 92521
Dejavnost muzejev; 92522 Varstvo kulturne
dediščine.
Rg-408835
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03526 z dne 15. 11. 1999 pri subjektu vpisa Kmečka družba za upravljanje investicijskih skladov, d.d., Ljubljana, sedež: Stegne 21, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/25274/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5834457
Člani nadzornega sveta: Ribič Ernest,
Vodovnik Zvone, Mihovec Branko, But
Franc, Frelih Leopold in Grešovnik Boža,
izstopili 30. 6. 1999; Kneževič Milan in Fašalek Franc, ponovno vstopila 30. 6. 1999,
ter Frelih Lepold, Vrisk Peter, Sapač Evgen, Metelko Alojz, Racman Sergej in Sekavčnik Aleksander, vstopili 30. 6. 1999.
Rg-408836
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03553 z dne 19. 10. 1999 pri sub-
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jektu vpisa GD, podjetje za gradbeno dejavnost, d.o.o., Dolska cesta 9, Hrastnik,
sedež: Dolska cesta 9, 1430 Hrastnik,
pod vložno št. 1/11788/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5480736
Član nadzornega sveta: Kerec Mihael,
izstopil 5. 4. 1999; Pust Milan, vstopil 3. 6.
1999.
Rg-408837
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04159 z dne 17. 11. 1999 pri subjektu vpisa RECINKO, d.o.o., podjetje za
zaposlovanje in rehabilitacijo invalidov,
Roška cesta 64, Kočevje, sedež: Roška
cesta 64, 1330 Kočevje, pod vložno
št. 1/27585/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, dejavnosti,
članov nadzornega sveta in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5938104
Firma: RECINKO, d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, storitve in trgovino, Roška
cesta 64, 1330 Kočevje
Član nadzornega sveta: Gašparac Antun, izstopil 28. 6. 1999; Jurkovič Jože,
vstopil 28. 6. 1999.
Dejavnost, vpisana 17. 11. 1999:
01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih storitev; 0201 Gozdarstvo; 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 1571 Proizvodnja krmil; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 55100 Dejavnost
hotelov in podobnih obratov; 5521 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč; 5522 Dejavnost kampov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55239 Druge nastanitve za
krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6412 Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7482 Pakiranje; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov;
90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav; 9111 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj; 9303 Pogrebna dejavnost.
Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 6. 1999.

Rg-408838
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04188 z dne 15. 11. 1999 pri subjektu vpisa LESNINA LES, Trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Cesta v Mestni log
90, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/28061/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5950279
Dejavnost, vpisana 15. 11. 1999: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 6024 Cestni
tovorni promet.
Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 5. 1999.
Rg-408839
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04203 z dne 19. 10. 1999 pri subjektu vpisa AKTIVA AVANT, Finančna
družba, d.d., Ljubljana, sedež: Dunajska
156, WTC, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27687/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, statuta in pogodbe o obvladovanju in prenosu dobička s
temile podatki:
Matična št.: 5935679
Firma: AVANT HOLDING, Finančna
družba, d.d.
Skrajšana firma: AVANT HOLDING, d.d.
Sprememba statuta z dne 22. 7. 1999.
Vpis pogodbe o obvladovanju in prenosu dobička z dne 27. 5. 1999 med
AKTIVO AVANT, d.d., kot obvladujočo
družbo in MESTNO OPTIKO, d.d., kot odvisno družbo.
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