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Sodni register

Izbrisi
 po 33. členu ZFPPod

CELJE

Sr-18107
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00020 z dne 17. 4.
2000 pod št. vložka 1/01515/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: AB IMPEX trgovsko podjetje,
d.o.o., Škale 31, Titovo Velenje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Škale 31, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: OBLAK ZVONKA, Škale 31,

3320 VELENJE, vložek: 1.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 28. 5. 1990; DOBERŠEK
BOGDAN, Ravne 37, 3325 ŠOŠTANJ, vlo-
žek: 1.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
29. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker je sodišče ugovor zo-
per sklep o začetku postopka za izbris kot
neutemeljen zavrnilo, je v skladu s 1. in 2.
ods. 32. člena Zakona o finančnem poslo-
vanju (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sod-
nega registra v izreku navedeno gospodar-
sko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko
družbenik oziroma delničar gospodarske
družbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-18109
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00336 z dne 4. 4. 2000
pod št. vložka 1/01898/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: SEN-TRA-LES proizvodnja, tr-
govina in transport, d.o.o. Petrovče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kasaze 12/a, 3301 PETROV-
ČE

Osnovni kapital: 2.100,00 SIT
Ustanovitelji: DRUGOVIČ JANEZ, Migoj-

nice 58, 3302 GRIŽE, vložek: 700,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 10. 4. 1990; KLOVAR
ADI, Griže 91, 3302 GRIŽE, vložek: 700,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 4. 1990; CE-
STNIK ALOJZ, Dolenja vas 1, 3312 PRE-
BOLD, vložek: 700,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 10. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker je sodišče ugovor zoper
sklep o začetku postopka za izbris kot neute-
meljen zavrnilo, je v skladu s 1. in 2. ods. 32.
čl. Zakona o finančnem poslovanju (Ur. l. RS,
št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izre-
ku navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospo-
darske družbe v roku 30 dni od objave sklepa
o izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-18799
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01743 z dne 7. 4. 2000
pod št. vložka 1/05506/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: DU-KOR podjetje za svetova-
nje in servisiranje strojev za filmski tisk,
d.o.o., Škalce 57, Slov. Konjice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Škalce 57, 3210 SLOVENSKE
KONJICE

Osnovni kapital: 105.822,40 SIT
Ustanovitelji: KOROŠEC DUŠAN, Škal-

ce 57, 3210 SLOVENSKE KONJICE, vlo-
žek: 105.822,40 SIT, ne odgovarja, vstop:
4. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker je sodišče ugovor zo-
per sklep o začetku postopka za izbris kot
neutemeljen zavrnilo, je v skladu s 1. in 2.
ods. 32. čl. Zakona o finančnem poslova-
nju (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodne-
ga registra v izreku navedeno gospodarsko
družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko dru-
žbenik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku 30
dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.

Sr-18800
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01747 z dne 5. 4. 2000
pod št. vložka 1/01800/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: KOLES kovinska in mizarska
dejavnost, d.o.o. Vojnik, Pristava 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pristava 6, 3212 VOJNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: LIPNIK SREČKO, Pristava

6, 3212 VOJNIK, vložek: 2.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 15. 1. 1990.

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

Sr-18801
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01748 z dne 5. 4. 2000
pod št. vložka 1/06138/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: FANEL Trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o. Ljubljanska c. 64, Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska c. 64, 3000 CE-
LJE

Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRAŠEK FRANC, Ul. 29.

novembra št. 12, 3000 CELJE, vložek:
51.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 4.
1993; JURAK JELKA, Zvodno 14, 3000
CELJE, vložek: 49.000,00 SIT, ne odgova-
rja, vstop: 10. 4. 1993.

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

Sr-18802
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01749 z dne 5. 4. 2000
pod št. vložka 1/02166/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
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nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5424615
Firma: REČIČAN podjetje za opravlja-

nje trgovskih, storitvenih in tržnih pos-
lov, d.o.o., Gaji 39, Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gaji 39, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 784.481,00 SIT
Ustanovitelji: BARBETTI MARKO, Reči-

ca ob Paki 1/b, 3327 ŠMARTNO OB PAKI,
vložek: 261.494,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 20. 8. 1990; VUZEM JANKO, Šmart-
no ob Paki 84, 3327 ŠMARTNO OB PAKI,
vložek: 261.494,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 20. 8. 1990; JERAŠA JOŽE, Ljubljan-
ska 56, 3000 CELJE, vložek: 261.493,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 7. 1993.

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

Sr-18803
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01761 z dne 13. 4.
2000 pod št. vložka 1/05080/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5703034
Firma: CREDO podjetje za proizvod-

njo, storitve in trgovino d.o.o. Podkraj
13/b, Žalec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podkaraj 13/b, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 118.000,00 SIT
Ustanovitelji: FABJAN ALEKSANDRA,

Kotnikova 9, 3000 CELJE, vložek:
118.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 7. 1992.

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

Sr-18804
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01781 z dne 12. 4.
2000 pod št. vložka 1/05333/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5737079
Firma: BUFALO podjetje za predela-

vo mesa in trgovino, d.o.o., Polzela,
Podvin 25

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podvin 25, 3313 POLZELA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku

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

Sr-18805
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01782 z dne 12. 4.
2000 pod št. vložka 1/05860/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

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

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Polzela 207/b, 3313 POL-
ZELA

Osnovni kapital: 240.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku

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

Sr-18806
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01783 z dne 12. 4.
2000 pod št. vložka 1/05308/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: ASTERO trgovsko podjetje,
d.o.o., Celje, Oblakova 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Oblakova 4, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku

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

Sr-18807
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01784 z dne 12. 4.
2000 pod št. vložka 1/05095/00 vpisalo v

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

Firma: VEGEN trgovsko podjetje,
d.o.o., Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jeretinova 15, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku

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

Sr-18808
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01785 z dne 12. 4.
2000 pod št. vložka 1/05087/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5693268
Firma: PRIMING podjetje za zastopa-

nje in posredovanje zavarovanj d.o.o.,
Krekov trg 8, Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Krekov trg 8, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 518.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku

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

Sr-18809
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01786 z dne 12. 4.
2000 pod št. vložka 1/03803/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PORTAL storitveno podjetje,
d.o.o., Mozirje, Brezje 45

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brezje 45, 3330 MOZIRJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku

postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-18810
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01787 z dne 12. 4.
2000 pod št. vložka 1/03785/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PIKA gostinstvo d.o.o., Sp. Re-
čica 145, Laško

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sp. Rečica 145, 3270 LAŠKO
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku

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

Sr-18811
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01788 z dne 12. 4.
2000 pod št. vložka 1/04647/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5707188
Firma: GORNAT Trgovsko podjetje,

d.o.o., Velenje, Subotiška 24
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Subotiška 24, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku

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

Sr-18982
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 1999/03023 z dne 7. 4. 2000
pod št. vložka 1/03984/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5616832
Firma: AUTO OIL TRADE podjetje za

trgovino, izvozno uvozne posle in proiz-
vodnjo kovinskih izdelkov d.o.o., Luče
46 a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Luče 46 a, 3334 LUČE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRAJNC MARKO, Radmir-

je 11, 3333 LJUBNO OB SAVINJI, vložek:
4.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 3.
1992; KLEPAC MARJETA, LUČE 46 A,
3334 LUČE, vložek: 4.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 23. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker je sodišče ugovor zo-
per sklep o začetku postopka za izbris kot
neutemeljen zavrnilo, je v skladu s 1. in 2.
ods. 32. čl. Zakona o finančnem poslova-
nju (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodne-
ga registra v izreku navedeno gospodarsko
družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko dru-
žbenik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku 30
dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.

Sr-18983
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 1999/03036 z dne 4. 5. 2000
pod št. vložka 1/04521/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: KREATIV mednarodno trgov-
sko in proizvodno podjetje d.o.o. Kidri-
čeva 80, Rogaška Slatina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kidričeva 80, 3250 ROGAŠKA
SLATINA

Osnovni kapital: 146.126,00 SIT
Ustanovitelji: SAJKO FRANC, Kidričeva

80, 3250 ROGAŠKA SLATINA, vložek:
146.126,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker je sodišče ugovor zo-
per sklep o začetku postopka za izbris kot
neutemeljen zavrnilo, je v skladu s 1. in 2.
ods. 32. čl. Zakona o finančnem poslova-
nju (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodne-
ga registra v izreku navedeno gospodarsko
družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko dru-
žbenik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku 30
dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.

Sr-18984
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 1999/03097 z dne 17. 4.
2000 pod št. vložka 1/00759/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: VIVA Biro oprema in inženiring
d.o.o. Nazarje 110, Nazarje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Nazarje 110, 3331 NAZARJE
Osnovni kapital: 710.000,00 SIT
Ustanovitelji: MELANŠEK JOŽE, Mozir-

je 212, 3330 MOZIRJE, vložek:
355.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 10. 1989; BOEHLER HERMANN
GES.M.B.H., Schreibgeraete-Fabrik..., DO-
SSENHEIM/HEIDELBERG ZRN, vložek:
355.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 10. 1989.

Obrazložitev: Ker je sodišče ugovor zo-
per sklep o začetku postopka za izbris kot
neutemeljen zavrnilo, je v skladu s 1. in 2.
ods. 32. člena Zakona o finančnem poslo-
vanju (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sod-
nega registra v izreku navedeno gospodar-
sko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko
družbenik oziroma delničar gospodarske

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

Sr-18985
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 1999/03134 z dne 7. 4. 2000
pod št. vložka 1/00690/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: VIR podjetje za svetovanje, in-
ženiring in trgovino, d.o.o., Doberteša
vas 52 c, Šempeter v Sav. dolini

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Doberteša vas 52 c, 3311 ŠE-
MPETER V SAVINJSKI DOLINI

Osnovni kapital: 6.000,00 SIT
Ustanovitelji: VOŠNJAK JANKO, Dobr-

teša vas 52c, 3311 ŠEMPETER V SAVI-
NJSKI DOLINI, vložek: 5.400,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 20. 9. 1989; POSEDEL
IZTOK, Parižlje 68, 3314 BRASLOVČE, vlo-
žek: 600,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker je sodišče ugovor zo-
per sklep o začetku postopka za izbris kot
neutemeljen zavrnilo, je v skladu s 1. in 2.
ods. 32. čl. Zakona o finančnem poslova-
nju (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodne-
ga registra v izreku navedeno gospodarsko
družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko dru-
žbenik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku 30
dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.

Sr-18986
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 1999/03142 z dne 4. 5. 2000
pod št. vložka 1/00974/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: POPOTNIK turistično podjetje,
d.o.o., Kocenova 2, CELJE

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kocenova 2, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 80.000,00 SIT
Ustanovitelji: OBČINSKA ORGANIZACI-

JA POČITNIŠKE ZVEZE SLOVENIJE PO-
POTNIK Celje, Kocenova 2, CELJE, Koce-
nova 2, 3000 CELJE, vložek: 38.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 1. 1990; AŽ-
MAH ZLATKA, Ljubljanska 8, 3000 CELJE,
vložek: 7.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
8. 1. 1990; EINFALT ANDREJ, Ul. XV. divi-
zije 9, 3272 RIMSKE TOPLICE, vložek:
7.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 1.
1990; KOŠTOMAJ TATJANA, Proseniško
16, 3230 ŠENTJUR PRI CELJU, vložek:
7.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 1.
1990; KULJAD DRAGANA, Kozakova 5,
3000 CELJE, vložek: 7.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 8. 1. 1990; PAJ BOGOMIR,
Okrogarjeva 3, 3000 CELJE, vložek:
7.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 1.
1990; TURNŠEK JANEZ, Ul. 29. Novemb-
ra, 3000 CELJE, vložek: 7.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 8. 1. 1990.
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Obrazložitev: Ker je sodišče ugovor zo-
per sklep o začetku postopka za izbris kot
neutemljen zavrnilo, je v skladu s 1. in 2.
ods. 32. čl. Zakona o finančnem poslova-
nju (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodne-
ga registra v izreku navedeno gospodarsko
družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko dru-
žbenik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku 30
dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.

Sr-18987
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 1999/03172 z dne 7. 4. 2000
pod št. vložka 1/01198/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: MARKOMI servis in trgovina,
d.o.o. Celje, Na otoku 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Na otoku 5, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: SLOKAN MIRAN, Na otoku

5, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 15. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker je sodišče ugovor zo-
per sklep o začetku postopka za izbris kot
neutemeljen zavrnilo, je v skladu s 1. in 2.
ods. 32. čl. Zakona o finančnem poslova-
nju (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodne-
ga registra v izreku navedeno gospodarsko
družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko dru-
žbenik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku 30
dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.

Sr-18988
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 1999/03177 z dne 3. 5. 2000
pod št. vložka 1/02359/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: BPS Trgovina, servis, storitve,
d.o.o. Celje, Mariborska c. 112

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mariborska c. 112, 3000 CE-
LJE

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: BOŽIČ PAVLE, Tomšičev

trg 17, 3000 CELJE, vložek: 1.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 20. 10. 1990; PAULI-
NA SREČKO, Bazovica 194, TRST, vložek:
1.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 10.
1990.

Obrazložitev: Ker je sodišče ugovor zo-
per sklep o začetku postopka za izbris kot
neutemeljen zavrnilo, je v skladu s 1. in 2.
ods. 32. člena Zakona o finančnem poslo-
vanju (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sod-
nega registra v izreku navedeno gospodar-
sko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko
družbenik oziroma delničar gospodarske
družbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-18989
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 1999/03178 z dne 7. 4. 2000
pod št. vložka 1/05010/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: WESS trgovina in storitve d.o.o.
solčava

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Solčava 39, 3335 SOLČAVA
Osnovni kapital: 131.555,00 SIT
Ustanovitelji: PRODNIK VESNA, Solča-

va 39, 3335 SOLČAVA, vložek:
131.555,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
1. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker je sodišče ugovor zo-
per sklep o začetku postopka za izbris kot
neutemeljen zavrnilo, je v skladu s 1. in 2.
ods. 32. čl. Zakona o finančnem poslova-
nju (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodne-
ga registra v izreku navedeno gospodarsko
družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko dru-
žbenik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku 30
dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.

Sr-18990
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 1999/03193 z dne 4. 5. 2000
pod št. vložka 1/03566/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5578396
Firma: INTELEKT prevajanje in pouče-

vanje jezikov d.o.o., Na trgu 1, Mozirje
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Na trgu 1, 3330 MOZIRJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: RECHBACH MARIJA UR-

ŠULA, Na trgu 1, 3330 MOZIRJE, vložek:
8.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 1.
1992.

Obrazložitev: Ker je sodišče ugovor zo-
per sklep o začetku postopka za izbris kot
neutemeljen zavrnilo, je v skladu s 1. in 2.
ods. 32. čl. Zakona o finančnem poslova-
nju (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodne-
ga registra v izreku navedeno gospodarsko
družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko dru-
žbenik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku 30
dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.

Sr-18991
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 1999/03208 z dne 4. 5. 2000
pod št. vložka 1/01955/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5395909
Firma: AQUA TERM podjetje za trgovi-

no in storitve, d.o.o., Žalec, Bevkova 9
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Bevkova 9, 3310 ŽALEC

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: PECKO DANIJEL, Bačke

Palanke 9, 3310 ŽALEC, vložek: 2.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker je sodišče ugovor zo-
per sklep o začetku postopka za izbris kot
neutemeljen zavrnilo, je v skladu s 1. in 2.
ods. 32. čl. Zakona o finančnem poslova-
nju (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodne-
ga registra v izreku navedeno gospodarsko
družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko dru-
žbenik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku 30
dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.

Sr-18992
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 1999/03212 z dne 4. 4. 2000
pod št. vložka 1/01969/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: BAJ podjetje za trgovino, pro-
izvodnjo in svetovalni inženiring, d.o.o.
Celje, Ronkova ulica 14

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ronkova ulica 14, 3000 CE-
LJE

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: UMEK JOŽE MARTIN, Ro-

nkova ulica 14, 3000 CELJE, vložek:
2.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker je sodišče ugovor zo-
per sklep o začetku postopka za izbris kot
neutemeljen zavrnilo, je v skladu s 1. in 2.
ods. 32. čl. Zakona o finančnem poslova-
nju (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodne-
ga registra v izreku navedeno gospodarsko
družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko dru-
žbenik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku 30
dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.

Sr-18993
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 1999/03218 z dne 4. 4. 2000
pod št. vložka 1/03217/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ELCO elektroinstalacije, mon-
taža in servis hladilnih naprav, Šentjur,
Cesta na grad 3, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta na grad 3, 3230 ŠENT-
JUR

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: OCEPEK CVETKO, Miloša

Zidanška 9a, 3230 ŠENTJUR, vložek:
8.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 10.
1991.

Obrazložitev: Ker je sodišče ugovor zo-
per sklep o začetku postopka za izbris kot
neutemeljen zavrnilo, je v skladu s 1. in 2.
ods. 32. čl. Zakona o finančnem poslova-
nju (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodne-
ga registra v izreku navedeno gospodarsko
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družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko dru-
žbenik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku 30
dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.

Sr-18994
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 1999/03232 z dne 4. 4. 2000
pod št. vložka 1/04668/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5712254
Firma: MINI TRANS podjetje za prevo-

zništvo in turizem, d.o.o., Topolšica, To-
polšica 65

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Topolšica 65, 3326 TOPOL-
ŠICA

Osnovni kapital: 189.702,00 SIT
Ustanovitelji: LEDINEK MARJAN, Topol-

šica 41, 3326 TOPOLŠICA, vložek:
94.851,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 10.
1992; LEDINEK IVICA, Aškerčeva 8, 3320
VELENJE, vložek: 94.851,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 1. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker je sodišče ugovor zoper
sklep o začetku postopka za izbris kot neute-
meljen zavrnilo, je v skladu s 1. in 2. ods. 32.
čl. Zakona o finančnem poslovanju (Ur. l. RS,
št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izre-
ku navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospo-
darske družbe v roku 30 dni od objave sklepa
o izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-18995
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 1999/03243 z dne 17. 4.
2000 pod št. vložka 1/03113/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5637562
Firma: MISS podjetje za proizvodnjo,

montažo, servisiranje, gostinstvo in tr-
govino, družba z omejeno odgovornost-
jo Zreče, Boharina 1 a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Boharina, 3214 ZREČE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: PEČEK BRANKO, Bohari-

na 1 a, 3214 ZREČE, vložek: 4.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 5. 1991; ZU-
PAN MIRKO, Rimska cesta 4 a, 3270 LA-
ŠKO, vložek: 4.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 28. 5. 1991.

Obrazložitev: Ker je sodišče ugovor zoper
sklep o začetku postopka za izbris kot neute-
meljen zavrnilo, je v skladu s 1. in 2. ods. 32.
člena Zakona o finančnem poslovanju (Ur. l.
RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v
izreku navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospo-
darske družbe v roku 30 dni od objave sklepa
o izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-18996
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 1999/03260 z dne 4. 4. 2000
pod št. vložka 1/05178/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5722560
Firma: DEMIT prevozi, storitve d.o.o.

Ponikva, Hotunje 32
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Hotunje 32, 3232 PONIKVA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: DEBELAK MIRO, Hotunje

32, 3232 PONIKVA, vložek: 100.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker je sodišče ugovor zoper
sklep o začetku postopka za izbris kot neute-
meljen zavrnilo, je v skladu s 1. in 2. ods. 32.
čl. Zakona o finančnem poslovanju (Ur. l. RS,
št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izre-
ku navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospo-
darske družbe v roku 30 dni od objave sklepa
o izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-18997
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 1999/03276 z dne 10. 4.
2000 pod št. vložka 1/04829/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: EMTI trgovina in šiviljstvo,
d.o.o., Latkova vas 26, Prebold

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Latkova vas 26, 3312 PRE-
BOLD

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: STRGAR NUŠA, Latkova

vas 26, 3312 PREBOLD, vložek: 8.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker je sodišče ugovor zo-
per sklep o začetku postopka za izbris kot
neutemeljen zavrnilo, je v skladu s 1. in 2.
ods. 32. čl. Zakona o finančnem poslova-
nju (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodne-
ga registra v izreku navedeno gospodarsko
družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko dru-
žbenik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku 30
dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.

Sr-18998
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 1999/03298 z dne 3. 5. 2000
pod št. vložka 1/05440/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5806615
Firma: AVTO BAVARE trgovina, storit-

ve, proizvodnja, d.o.o. Podčetrtek, Ime-
no 21

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Imeno 21, 3254 PODČETR-
TEK

Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: POČIVAVŠEK MARKO,

Imeno 21, 3254 PODČETRTEK, vložek:
50.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 2.
1993; BRUNDIČ VOJKO, Imeno 39, 3254
PODČETRTEK, vložek: 50.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 9. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker je sodišče ugovor zo-
per sklep o začetku postopka za izbris kot
neutemeljen zavrnilo, je v skladu s 1. in 2.
ods. 32. člena Zakona o finančnem poslo-
vanju (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sod-
nega registra v izreku navedeno gospodar-
sko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko
družbenik oziroma delničar gospodarske
družbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-18999
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 1999/03299 z dne 10. 4.
2000 pod št. vložka 1/01937/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5391229
Firma: AS MOBIL avto šola, d.o.o. Še-

ntjur, Na Lipico 5/c
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Na Lipico 5/c, 3230 ŠENT-

JUR
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: SLEMENŠEK ALEŠ, Na Li-

pico 5/c, 3230 ŠENTJUR, vložek:
2.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 6.
1990.

Obrazložitev: Ker je sodišče ugovor zo-
per sklep o začetku postopka za izbris kot
neutemelejn zavrnilo, je v skladu s 1. in 2.
ods. 32. čl. Zakona o finančnem poslova-
nju (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodne-
ga registra v izreku navedeno gospodarsko
družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko dru-
žbenik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku 30
dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.

Sr-19000
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 1999/03545 z dne 10. 4.
2000 pod št. vložka 1/04128/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5897955
Firma: KATAPULTA intelektualne sto-

ritve, d.o.o., Šmarjeta 25 Škofja vas
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Šmarjeta 25, 3211 ŠKOFJA

VAS
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: KLANČNIK STANE, Šmar-

jeta 25, 3211 ŠKOFJA VAS, vložek:
8.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 31. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker je sodišče ugovor zo-
per sklep o začetku postopka za izbris kot
neutemeljen zavrnilo, je v skladu s 1. in 2.
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ods. 32. čl. Zakona o finančnem poslova-
nju (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodne-
ga registra v izreku navedeno gospodarsko
družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko dru-
žbenik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku 30
dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.

KOPER

Sr-18108
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00259 z dne 20. 1.
2000 pod št. vložka 1/01548/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DUO - Import export za lesno
dejavnost, d.o.o. Sl. Gračišče, Popetre
3a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Popetre 3 a, 6272 GRAČIŠČE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: DUO - FAST srl, Via Tom-

maseo 16, VILLASANTA, ITALIJA, vložek:
1.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
12. 9. 1990; KOCJANČIČ MIRJAN, Vena
Pilona 4, 6000 KOPER, vložek: 1.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 12. 9. 1990.

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

Sr-18187
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00524 z dne 10. 2.
2000 pod št. vložka 1/02102/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SKOMINA GROUP - Zunanja in
notranja trgovina d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Istrskega odreda št. 4, 6000
KOPER

Osnovni kapital: 4.000,00 SIT
Ustanovitelji: SKOMINA ZLATKO, Istr-

skega odreda 4, 6000 KOPER, vložek:
2.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
31. 1. 1991; SKOMINA DRAGO, Istrskega
odreda 4, 6000 KOPER, vložek: 2.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 31. 1. 1991.

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

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

Sr-18189
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00525 z dne 10. 2.
2000 pod št. vložka 1/02109/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5723027
Firma: VI-MI SVIŠČAKI, turizem, d.o.o.,

Ilirska Bistrica
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Nikole Tesle 15, 6250 ILIR-

SKA BISTRICA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: GRLJ VILJEM, Nikole Tes-

le 15, 6250 IL. BISTRICA, vložek:
2.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
14. 11. 1990.

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

Sr-18190
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00526 z dne 10. 2.
2000 pod št. vložka 1/02111/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5514983
Firma: HIM, organizacija javnih prire-

ditev, marketing, svetovanje, reklamira-
nje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Belvedur št. 1, 6272 SL. GRA-
ČIŠČE

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: TRIPAR ALEKSANDER, II.

prekomorske 25/a, 6000 KOPER, vložek:
2.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 15. 3.
1994.

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

Sr-18191
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00527 z dne 10. 2.
2000 pod št. vložka 1/02116/00 vpisalo v

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

Firma: INVI, proizvodnja in trgovina,
Koper, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prisoje 8, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOKOT SAŠA, Prisoje 8,

6000 KOPER, vložek: 2.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 24. 12. 1990.

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

Sr-18192
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00528 z dne 10. 2.
2000 pod št. vložka 1/02117/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ALF - proizvodnja, trgovina, sto-
ritve, d.o.o. Prestranek

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Globoka pot 15, 6258 PRES-
TRANEK

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: BOLE EDVIN, Globoka pot

15, 6258 PRESTRANEK, vložek: 2.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 17. 1. 1991.

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

Sr-18193
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00529 z dne 10. 2.
2000 pod št. vložka 1/02119/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EUROTRAIL, import-export, tra-
nsport, turizem, d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 5, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: MINT trgovsko-transportno

podjetje, d.o.o. Izola, Oktobrske rev. 4,
6310 IZOLA, vložek: 100,00 SIT, ne  od-
govarja, vstop: 14. 2. 1991; JUGOVIČ RO-
BERTA, JLA 3, 6330 PIRAN, vložek:
1.900,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
14. 2. 1991.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izb-
risalo iz sodnega registra v izreku sklepa na-
vedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-18194
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00530 z dne 10. 2.
2000 pod št. vložka 1/02122/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ULTRAAVIO, podjetje za proiz-
vodnjo ultra lahkih letal, trgovino ter
uvoz in izvoz, d.o.o., Petelinje 96, Pivka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Petelinje 96, 6257 PIVKA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: BOGATAJ VILJEM, Peteli-

nje 96, 6257 PIVKA, vložek: 2.000,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 29. 6. 1990.

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

Sr-18195
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00531 z dne 10. 2.
2000 pod št. vložka 1/02125/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ŠPEDICIJA LUČO - Carinsko
posredniški posli d.o.o. Krvavi Potok

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Krvavi Potok, 6240 KOZINA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: DUBROVIČ LUCIJAN, Do-

lnje Ležeče 1/c, 6215 DIVAČA, vložek:
2.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
9. 1. 1991.

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

Sr-18196
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00532 z dne 10. 2.

2000 pod št. vložka 1/02130/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5507693
Firma: GORMAR, podjetje za ribolov,

trgovino in turizem, izvoz in uvoz, d.o.o.,
Piran

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trubarjeva 37, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: PAHOR GORAN, Trubarje-

va 37, 6330 PIRAN, vložek: 2.000,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 15. 2. 1991.

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

Sr-18197
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00533 z dne 10. 2.
2000 pod št. vložka 1/02139/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: IZVIR - trgovina na debelo in
drobno d.o.o. Klenik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Klenik 2 b, 6257 PIVKA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: POVH JOŽE, Klenik 2 b,

6257 PIVKA, vložek: 8.000,00 SIT, ne  od-
govarja, vstop: 22. 3. 1991.

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

Sr-18198
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00534 z dne 10. 2.
2000 pod št. vložka 1/02141/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DEMA, Trgovina in storitve,
d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pristaniška 14, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: BEŠLIĆ STANKO, S. Radi-

ća 41, Tordinci, VINKOVCI, HRVAŠKA, vlo-
žek: 2.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
8. 7. 1993.

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

Sr-18199
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00535 z dne 10. 2.
2000 pod št. vložka 1/02145/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BURJA - Špedicija in trgovina,
d.o.o., Koper, Ul. stare pošte 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. stare pošte 3, 6000 KO-
PER

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOVAČIČ ALEŠ, Ul. stare

pošte 3, 6000 KOPER, vložek: 1.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 1. 3. 1991; PAU-
LETIČ IGOR, Biancospino 30, Opčine,
TRST, ITALIJA, vložek: 1.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 1. 3. 1991.

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

Sr-18200
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00536 z dne 10. 2.
2000 pod št. vložka 1/02154/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BIZZARRO - Turizem in trgovi-
na, d.o.o. Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Fazanska 2, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: DOLINŠEK MARJETICA,

Kosovelova 18, 6320 PORTOROŽ, vložek:
1.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
20. 5. 1993; STERMŠEK MAURO, Kažipo-
tna 1, 6310 IZOLA, vložek: 1.000,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 20. 5. 1993.

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

Sr-18201
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00537 z dne 10. 2.
2000 pod št. vložka 1/02155/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BATO, d.o.o., trgovina, uvoz in
izvoz, Piran

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Marxova 23, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: TEŠIČ PREVKO, Marxova

23, 6330 PIRAN, vložek: 2.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 2. 9. 1990.

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

Sr-18202
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00538 z dne 10. 2.
2000 pod št. vložka 1/02158/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PRO NETWORK HISTRIA d.o.o.,
Podjetje za informacijski in marketinški
inženiring, Izola, Gregorčičeva 76

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gregorčičeva 76, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: PLAHUTNIK PAVLE, Boša-

marin 32, 6000 KOPER, vložek: 500,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 28. 12. 1990;
SILJAN GIANFRANCO, Oktobrske rev. 21,
6310 IZOLA, vložek: 500,00 SIT, ne  od-
govarja, vstop: 28. 12. 1990; VIDMAR
LUKA, Dragonja 43, 6333 SEČOVLJE, vlo-
žek: 500,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
28. 12. 1990; ŽLOGAR MIRAN, IX. korpu-
sa 18, 6310 IZOLA, vložek: 500,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 28. 12. 1990.

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

Sr-18204
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00539 z dne 10. 2.

2000 pod št. vložka 1/02160/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GOLDEN EXPORT, trgovsko
podjetje d.o.o. Škofije

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sp. Škofije 120/b, 6281 ŠKO-
FIJE

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: SEMOLIČ NATAŠA, Sp.

Škofije 120/b, 6281 ŠKOFIJE, vložek:
2.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
19. 12. 1990.

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

Sr-18206
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00540 z dne 10. 2.
2000 pod št. vložka 1/02161/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PROIZVODNO PODJETJE KOR
- NER d.o.o. Marezige

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Čentur 19, 6273 MAREZIGE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOREN NERINO, Santori-

jeva 1, 6000 KOPER, vložek: 2.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 17. 12. 1990.

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

Sr-18208
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00541 z dne 10. 2.
2000 pod št. vložka 1/02162/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LIGA TRADE trgovina, izvoz in
uvoz ter zastopanje d.o.o. Dragonja 70,
Sečovlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dragonja 70, 6333 SEČOV-
LJE

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: HOZJAN MARTIN, K. Mar-

ksa 29, 6330 PIRAN, vložek: 1.000,00 SIT,

ne  odgovarja, vstop: 19. 11. 1990; JOVA-
NOVIČ ENDI, Senčna pot 14, 6320 POR-
TOROŽ, vložek: 1.000,00 SIT, ne  odgo-
varja, vstop: 19. 11. 1990.

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

Sr-18210
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00542 z dne 10. 2.
2000 pod št. vložka 1/02164/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TRGOVSKO PODJETJE TIM-
ŠEL d.o.o. Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Semova 11, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ANTONIČ NIVES, Semova

11, 6320 PORTOROŽ, vložek: 2.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 19. 12. 1990.

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

Sr-18212
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00543 z dne 10. 2.
2000 pod št. vložka 1/02165/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CARBONI PNEUS Trgovina,
d.o.o. Izola

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Industrijska cona b.št., 6310
IZOLA

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: CARBONI DARIO, Pittoni-

jeva 16, 6310 IZOLA, vložek: 2.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 3. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99) izb-
risalo iz sodnega registra v izreku sklepa na-
vedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe 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-18214
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00544 z dne 10. 2.
2000 pod št. vložka 1/02166/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MARRIS, ribištvo in trgovina
d.o.o. Izola

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dantejeva 2, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 274.200,00 SIT
Ustanovitelji: DELAMARIS, ribištvo in ko-

nzervna industrija p.o. Izola, Tovarniška 13,
6310 IZOLA, vložek: 123.390,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 25. 1. 1991; PERUTNI-
NA-MARR d.o.o. - YUTALY Ptuj, Potrčeva
10, 2250 PTUJ, vložek: 150.810,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 25. 1. 1991.

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

Sr-18216
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00545 z dne 10. 2.
2000 pod št. vložka 1/02167/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AMIGOS, trgovina, uvoz in iz-
voz, d.o.o., Dolenja vas 15, Senožeče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolenja vas 15, 6224 SENO-
ŽEČE

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: VIDMAR MIRAN, Dolenja

vas 15, 6224 SENOŽEČE, vložek:
1.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
18. 12. 1990; KOSTANJŠEK BLAŽ, Pišev-
ce 63, 8250 BREŽICE, vložek: 1.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 18. 12. 1990.

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

Sr-18218
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00546 z dne 10. 2.
2000 pod št. vložka 1/02174/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5512859
Firma: JUST, trgovina in storitve,

d.o.o., Koper, Cesta I. Istrske brigade
51

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta I. Istrske brigade 51,
6000 KOPER

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZONTA EDVIN, Cesta I. Ist-

rske brigade 51, 6000 KOPER, vložek:
8.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
8. 3. 1991.

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

Sr-18220
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00547 z dne 10. 2.
2000 pod št. vložka 1/02184/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5512999
Firma: TRAST, d.o.o., trgovina, tran-

sport in špedicija, Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Šmarska cesta 4, 6000 KO-

PER
Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Ustanovitelji: GROUP TOMOS, d.o.o.,

industrijski holding, Koper, Šmarska cesta
4, 6000 KOPER, vložek: 10.000,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 16. 5. 1991.

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

Sr-18222
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00548 z dne 10. 2.
2000 pod št. vložka 1/02187/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TRGOVSKO PREDELOVALNO
PODJETJE N I P d.o.o. Portorož, Senčna
pot 44

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Senčna pot 44, 6320 PORTO-
ROŽ

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: PAVLIN ADA, Senčna pot

44, 6320 PORTOROŽ, vložek: 2.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 21. 12. 1990.

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

Sr-18224
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00549 z dne 10. 2.
2000 pod št. vložka 1/02188/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TAURUS, trgovina in storitve,
d.o.o., Koper, II. prekomorske brigade
33/b

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: II. prekomorske brigade 33/b,
6000 KOPER

Osnovni kapital: 476.313,00 SIT
Ustanovitelji: PFEIFER BORIS, II. preko-

morske brigade 33/b, 6000 KOPER, vlo-
žek: 4.720,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
20. 11. 1990; CHASEN ERMANO, V. Pac-
cinotti 2, Ponte S Nicolo, PADOVA, ITALI-
JA, vložek: 471.593,00 SIT, ne  odgovarja,
vstop: 2. 9. 1992.

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

Sr-18226
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00550 z dne 10. 2.
2000 pod št. vložka 1/02190/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

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

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Belokriška 28, 6320 PORTO-
ROŽ

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: LAMPE ALEKSANDER,

XXX. divizije 20, 6320 PORTOROŽ, vlo-
žek: 1.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
20. 1. 1991; TROHA ZDENKO, Belokriška
28, 6320 PORTOROŽ, vložek: 1.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 20. 1. 1991.

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

Sr-18228
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00551 z dne 10. 2.
2000 pod št. vložka 1/02194/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PEGASUS, d.o.o., podjetje za
zunanjo in notranjo trgovino, Piran, Re-
gentova 28

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Regentova 28, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: FRANKARLI RIKARDO, Re-

gentova 28, 6330 PIRAN, vložek: 2.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 15. 1. 1991.

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

Sr-18230
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00552 z dne 10. 2.
2000 pod št. vložka 1/02198/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5515726
Firma: EVTECH, trgovina in orodjarst-

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

odgovornostjo
Sedež: Škocjan 32/a, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: CERGOL EVGEN, Škoc-

jan 32/a, 6000 KOPER, vložek: 2.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 12. 10. 1994.

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

Sr-18238
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00559 z dne 14. 2.
2000 pod št. vložka 1/02201/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CO TRADE Trgovina in tran-
sport d.o.o. Sežana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Partizanska 79, 6210 SEŽA-
NA

Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Ustanovitelji: COSSUTTA WALTER, De-

vinščina 42, ZGONIK, ITALIJA, vložek:
9.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
4. 3. 1991; LINDIČ MATJAŽ, Krajna vas 41,
6210 SEŽANA, vložek: 1.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 4. 3. 1991.

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

Sr-18240
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00560 z dne 14. 2.
2000 pod št. vložka 1/02202/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5501733
Firma: F IN N podjetje za trgovino in

turizem d.o.o. Izola, Brkinska 24
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Brkinska 24, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: FIČUR NEVIO, Brkinska

24, 6310 IZOLA, vložek: 2.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 11. 1. 1991.

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

Sr-18242
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00561 z dne 14. 2.
2000 pod št. vložka 1/02203/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EURO PROJEKT, proizvodnja,
uvoz-izvoz d.o.o. Sežana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Partizanska 70, 6210 SEŽA-
NA

Osnovni kapital: 370.000,00 SIT
Ustanovitelji: PLANINŠEK MARIO, Do-

berdo 26/2, TRST, ITALIJA, vložek:
185.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
11. 2. 1991; ZALUNARDO SERGIO, Via

Julia 9, FAVORO VENEZIA, ITALIJA, vlo-
žek: 111.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
11. 2. 1991; CAFISSI FABRIZIO, Carmig-
nano, FIRENZE, ITALIJA, vložek:
74.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
11. 2. 1991.

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

Sr-18244
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00562 z dne 14. 2.
2000 pod št. vložka 1/02206/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MELDENT d.o.o., trgovina in
storitve

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta na Lenivec 10, 6210
SEŽANA

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: MEL MIŠA, Cesta na Leni-

vec 10, 6210 SEŽANA, vložek: 4.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 10. 4. 1991;
MEL BRANKA, Cesta na Lenivec 10, 6210
SEŽANA, vložek: 4.000,00 SIT, ne  odgo-
varja, vstop: 10. 4. 1991.

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

Sr-18247
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00563 z dne 14. 2.
2000 pod št. vložka 1/02207/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LATINA, zastavljalnica, menjalni-
ca, trgovina, d.o.o. Portorož, Obala 105

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Obala 105, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: OLIVIERI ANTONIO, Via

Briantea 41/c, TAVERNERIO, ITALIJA, vlo-
žek: 7.680,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
29. 5. 1991; OSTANEK FERRUCIO, Zatiš-
je 9, 6320 PORTOROŽ, vložek: 160,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 29. 5. 1991; LI-
ČEN MOJCA, Šolska 2, 6320 PORTOROŽ,
vložek: 160,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
29. 5. 1991.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-18250
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00564 z dne 14. 2.
2000 pod št. vložka 1/02213/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ŽIGO, ribolov, školjkarjenje,
d.o.o., Piran, Gallusova 2

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gallusova 2, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽIGO IVO, Gallusova 2,

6330 PIRAN, vložek: 1.800,00 SIT, ne  od-
govarja, vstop: 12. 12. 1989; ŠKOLARIS
BORIS, Pusterla 18, 6330 PIRAN, vložek:
200,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
12. 12. 1989.

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

Sr-18253
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00565 z dne 14. 2.
2000 pod št. vložka 1/02216/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PEGAZ, trgovina, transport in
storitve, d.o.o., Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Letoviška 38, 6320 PORTO-
ROŽ

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: BAGAR FRANC, Letoviška

38, 6320 PORTOROŽ, vložek: 2.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 14. 1. 1991.

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

Sr-18256
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00566 z dne 14. 2.
2000 pod št. vložka 1/02236/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KRAŠKA IDILA d.o.o. pridelava
hrane Dutovlje 92 Sežana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dutovlje 92, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: RENČEL JOŠKO, Dutovlje

24, 6221 DUTOVLJE, vložek: 4.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 8. 11. 1990;
ŠUC MILKO, Dutovlje 92, 6221 DUTOV-
LJE, vložek: 4.000,00 SIT, ne  odgovarja,
vstop: 8. 11. 1990.

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

Sr-18259
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00567 z dne 14. 2.
2000 pod št. vložka 1/02239/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: UDONZ-KOPER - agencija za
varovanje premoženja, prevoz in sprem-
ljanje denarja ter drugih vrednostnih st-
vari, družba z omejeno odgovornostjo

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vojkovo nabrežje 37, 6000
KOPER

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KLUB UPOKOJENIH DE-

LAVCEV NOTRANJIH ZADEV KOPER, Pri-
staniški trg 6, 6000 KOPER, vložek:
2.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
1. 2. 1991.

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

Sr-18262
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00568 z dne 14. 2.
2000 pod št. vložka 1/02246/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5514231
Firma: CVETEX, trgovina, uvoz in iz-

voz, d.o.o., Nadanje selo 30, Pivka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Nadanje selo 30, 6257 PIVKA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: LENARČIČ CVETO, Nada-

nje selo 30, 6257 PIVKA, vložek: 1.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 25. 2. 1991; LE-
NARČIČ JOŽICA, Nadanje selo 30, 6257
PIVKA, vložek: 1.000,00 SIT, ne  odgo-
varja, vstop: 25. 2. 1991.

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

Sr-18265
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00569 z dne 14. 2.
2000 pod št. vložka 1/02253/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GMP gradbena mehanizacija
in prevoz, d.o.o. Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: K sončni poti 2, 6320 PORTO-
ROŽ

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: NEŠIĆ MIROSLAV, K son-

čni poti 2, 6320 PORTOROŽ, vložek:
1.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
4. 4. 1990; NEŠIĆ JOŽICA, K sončni poti
2, 6320 PORTOROŽ, vložek: 1.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 4. 4. 1990.

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

Sr-18268
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00570 z dne 14. 2.
2000 pod št. vložka 1/02254/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5639867
Firma: CASTOR, trgovina, proizvod-

nja, uvoz, izvoz, d.o.o., Pivka
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Petelinje 116, 6257 PIVKA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽITKO ZVONKO, Petelinje

116, 6257 PIVKA, vložek: 2.000,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 27. 2. 1991.

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

Sr-18271
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00571 z dne 14. 2.
2000 pod št. vložka 1/02255/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CREA, propaganda in aranži-
ranje d.o.o. Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kraljeva 17, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: APOLLONIO DARJA, Kra-

ljeva 17, 6000 KOPER, vložek: 2.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 22. 11. 1990.

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

Sr-18274
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00572 z dne 14. 2.
2000 pod št. vložka 1/02258/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TOMAŽIČ, podjetje za prodajo
vozil in avtomateriala d.o.o. Hrušica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hrušica 12, 6244 PODGRAD
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: TOMAŽIČ DAVID, Hrušica

12, 6244 PODGRAD, vložek: 2.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 12. 11. 1990.

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

Sr-18277
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00573 z dne 14. 2.
2000 pod št. vložka 1/02260/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5517834
Firma: PRENOVA podjetje za inženiri-

ng in gradbeništvo d.o.o., Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Cankarjeva 6, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 45.000,00 SIT
Ustanovitelji: DOM P.O. KOPER POD-

JETJE ZA STANOVANJSKO gospodarstvo,
Cankarjeva 6, 6000 KOPER, vložek:
22.500,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
2. 7. 1991; SGP KOPER P.O. KOPER, Ob-
rtniška 30, 6000 KOPER, vložek:
22.500,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
25. 6. 1991.

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

Sr-18526
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/01308 z dne 20. 4.
2000 pod št. vložka 1/01494/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5416752
Firma: MI & NAX Trgovsko podjetje

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

odgovornostjo
Sedež: Lokev 3, 6215 DIVAČA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: POKRAJAC MIROSLAV,

Cesta na Lenivec 18, 6210 SEŽANA, vlo-
žek: 1.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
6. 4. 1990; POKRAJAC NATAŠA, Cesta na
Lenivec 18, 6210 SEŽANA, vložek:
1.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
6. 4. 1990; RAJER JENNIE, 340-56 PL.N.
ST.PETERSBURG, FLORIDA, ZDA, vložek:
6.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
8. 9. 1991.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 10.12.1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je regist-
rsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. list RS, št. 54/99),
izdalo sklep o izbrisu gospodarske družbe
iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sk-
lep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

KRANJ

Sr-18641
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01436 z dne 4. 4.
2000 pod št. vložka 1/01443/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

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

Matična številka: 5452821
Firma: EUCOM, trgovsko uvozno-izvo-

zno podjetje, Radovljica, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: MAISTROVA 10, 4240 RADO-

VLJICA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ARH ALEKSANDER, GRE-

GORČIČEVA 37, 4240 RADOVLJICA, vlo-
žek: 2.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
25. 6. 1990.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 22.2.2000 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor prepozen, je so-
dišče izdalo sklep, s katerim je na podlagi
1. odstavka 32. čl. ZEPPod izbrisalo sub-
jekt vpisa iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma de-
lničar gospodarske družbe in upnik gospo-
darske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-18678
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01473 z dne 11. 4.
2000 pod št. vložka 1/04246/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DEUS, Trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: RUDIJA PAPEŽA 30, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: STOJANOVIČ SLAĐAN,

RUDIJA PAPEŽA 30, 4000 KRANJ, vložek:
100.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
6. 1. 1993.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 11.1.2000 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor prepozen, je so-
dišče izdalo sklep, s katerim je na podlagi
1. odstavka 32. čl. ZEPPod izbrisalo sub-
jekt vpisa iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma de-
lničar gospodarske družbe in upnik gospo-
darske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-18680
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01474 z dne 11. 4.
2000 pod št. vložka 1/03756/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ROLI, trgovsko podjetje Hrast-
je d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: HRASTJE 20 A, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ROGELJ IVAN, HRASTJE

20 A, 4000 KRANJ, vložek: 100.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 8. 7. 1992.
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Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 22.11.1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor neutemeljen, je
sodišče izdalo sklep, s katerim je na podla-
gi 1. odstavka 32. čl. ZEPPod izbrisalo sub-
jekt vpisa iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa
o izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritož-
bo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodi-
šču.

Sr-18682
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01475 z dne 11. 4.
2000 pod št. vložka 1/00425/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5292565
Firma: EKOS RADOVLJICA, podjetje

za ekonomske, komercialne in organi-
zacij- ske storitve, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: CANKARJEVA 1, 4240 RADO-
VLJICA

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: PENGAL MIROSLAV, DA-

CARJEVA 35, 4248 LESCE, vložek:
800,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
10. 10. 1989; KLEMENC DUŠICA, TITO-
VA 45, 4270 JESENICE, vložek: 600,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 10. 10. 1989;
KOROŠEC DANILO, MOŠNJE 39, 4240
RADOVLJICA, vložek: 600,00 SIT, ne  od-
govarja, vstop: 9. 8. 1991.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 5.11.1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor neutemeljen, je
sodišče izdalo sklep, s katerim je na podla-
gi 1. odstavka 32. člena ZEPPod izbrisalo
subjekt vpisa iz sodnega registra. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-18697
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01497 z dne 17. 4.
2000 pod št. vložka 1/03129/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MUC, otroški vrtec, Tržič
Pravno org. oblika: zavod
Sedež: DETELJICA 9, 4290 TRŽIČ
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: PUHAR KLAVDIJ, DETELJI-

CA 9, 4290 TRŽIČ, vložek: 8.000,00 SIT,
ostalo, vstop: 26. 2. 1992.

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

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

Sr-18699
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01498 z dne 17. 4.
2000 pod št. vložka 1/04794/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PILS, podjetje za trgovino, sto-
ritve, prevozništvo, marketing, servisira-
nje, gostinstvo in turizem, konsignacijo,
uvoz in izvoz, Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GRMIČEVA ULICA 23, 4000
KRANJ

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

ULICA 23, 4000 KRANJ, vložek:
100.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
5. 4. 1993.

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

Sr-18704

OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2000/01502 z dne 17. 4.
2000 pod št. vložka 1/04906/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VOMIX STEEL, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Je-
senice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: C. 1. MAJA 3, 4270 JESENI-
CE

Osnovni kapital: 3.075.000,00 SIT
Ustanovitelji: JANJIČ MIRKO, C. 1.

MAJA 3, 4270 JESENICE, vložek:
1.537.500,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
12. 5. 1993; JOVIČIČ VOJO, C. MARŠALA
TITA 4 A, 4270 JESENICE, vložek:
1.537.500,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
12. 5. 1993.

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

MURSKA SOBOTA

Sr-18379
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SO-

BOTI je s sklepom Srg št. 2000/00631 z
dne 12. 4. 2000 pod št. vložka
1/00289/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5298199
Firma: EKOMEX, Murska Sobota, tr-

govina, posredništvo, inženiring d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: LENDAVSKA 32, 9000 MUR-

SKA SOBOTA
Osnovni kapital: 2.400,00 SIT
Ustanovitelji: PAVLIČ BORIS, VARLOVO

NASELJE 5, 2000 MARIBOR, vložek:
2.400,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
4. 12. 1989.

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

Sr-18385
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SO-

BOTI je s sklepom Srg št. 2000/00634 z
dne 17. 4. 2000 pod št. vložka
1/01889/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5791146
Firma: KAUČIČ, Podjetje za proizvod-

njo, predelavo, trgovino, turizem in go-
stinstvo, Ivanjševski vrh d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: IVANJŠEVSKI VRH 56, 9245
SPODNJI IVANJCI

Osnovni kapital: 197.770,00 SIT
Ustanovitelji: KAUČIČ BRANKO, IVA-

NJCI 20, 9245 SPODNJI IVANJCI, vložek:
197.770,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
31. 3. 1993.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa po uradni dolžnosti opr.št.
Srg 1999/00929 z dne 02.12.1999 je up-
nik dne 29.02.2000 vložil ugovor. Ker je bil
ugovor 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 gospoda-
rsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lah-
ko družbenik oziroma delničar gospodar-
ske družbe in upnik gospodarske družbe v
roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-18387
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SO-

BOTI je s sklepom Srg št. 2000/00635 z
dne 14. 4. 2000 pod št. vložka
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1/01970/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: NEVANA, storitve in trgovina
Gančani d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GANČANI 122 B, 9231 BEL-
TINCI

Osnovni kapital: 108.000,00 SIT
Ustanovitelji: BUGAR VASJA, GANČANI

122 B, 9231 BELTINCI, vložek: 42.700,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 28. 6. 1993; BU-
GAR ANA, GANČANI 122 B, 9231 BELTIN-
CI, vložek: 42.700,00 SIT, ne  odgovarja,
vstop: 28. 6. 1993; VUKOTIĆ NEBOJŠA,
PANONSKA 34, 9250 GORNJA RADGO-
NA, vložek: 22.600,00 SIT, ne  odgovarja,
vstop: 28. 6. 1993.

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

Sr-18404
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SO-

BOTI je s sklepom Srg št. 2000/00651 z
dne 25. 4. 2000 pod št. vložka
1/00713/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: REDŽEPI Prodajalna Črenšov-
ci d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ULICA PREKMURSKE ČETE
ŠT. 21, 9232 ČRENŠOVCI

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: REDŽEPI GAFUR, PREK-

MURSKE ČETE 11, 9232 ČRENŠOVCI,
vložek: 2.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
15. 6. 1990.

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

Sr-18406
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SO-

BOTI je s sklepom Srg št. 2000/00652 z
dne 28. 4. 2000 pod št. vložka
1/01654/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: ZAMUDA, Interierji, trgovina,
gostinstvo, turizem, gradbeništvo, uvoz
in izvoz, Galušak d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GALUŠAK 6, 9243 VIDEM OB
ŠČAVNICI

Osnovni kapital: 120.650,00 SIT
Ustanovitelji: ZAMUDA DRAGO, GALU-

ŠAK 6, 9243 VIDEM OB ŠČAVNICI, vlo-
žek: 120.650,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
26. 9. 1992.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 19.01.2000 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je regist-
rsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-18408
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SO-

BOTI je s sklepom Srg št. 2000/00653 z
dne 28. 4. 2000 pod št. vložka
1/01739/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: VOGRINČIČ-ŠMIT, trgovina z ži-
vino Vadarci d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: VADARCI 35, 9265 BODONCI
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: VOGRINČIČ MILAN, VADA-

RCI 35, 9265 BODONCI, vložek:
100.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
3. 2. 1993.

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

NOVA GORICA

Sr-19001
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00019 z dne
11. 1. 2000 pod št. vložka 1/02611/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: CAPRA Trgovina na debelo in
drobno d.o.o. Tolmin

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rutarjeva 8, 5220 TOLMIN
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SKOK VIDA, RUTARJEVA

8, 5220 TOLMIN, vložek: 50.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 21. 8. 1992; SKOK
KARMEN, RUTARJEVA 8, 5220 TOLMIN,
vložek: 50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 21. 8. 1992.

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

Sr-19002
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00020 z dne
11. 1. 2000 pod št. vložka 1/02613/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: PANCOMMERCE Podjetje za tr-
govino in inženiring, d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Industrijska 5, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MEBLO IVERKA D.O.O.,

Industrijska 5, 5000 NOVA GORICA, vlo-
žek: 100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
9. 7. 1992.

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

Sr-19003
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00023 z dne
11. 1. 2000 pod št. vložka 1/02641/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: JEVTO Zaključna dela v grad-
beništvu, Nova Gorica d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: XXX. divizije 19c, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: JEVTIĆ PETAR, KOPRIV-

NA 150, MODRIĆA, BIH, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
14. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-19004
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00024 z dne
11. 1. 2000 pod št. vložka 1/02655/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: MONDIAL GAMES Zabavna ele-
ktronika in igre d.o.o. Dobravlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Male Žablje 80, 5263 DOB-
RAVLJE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SIMONIČ MIRO, MALE ŽA-

BLJE 80, 5263 DOBRAVLJE, vložek:
50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
6. 6. 1992; RENZI LODOVICO, PIAZZA
CHIESA DEL SUFFRAGIO 5, RIETI, ITALIA,
vložek: 50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 6. 6. 1992.

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

Sr-19005
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00033 z dne
11. 1. 2000 pod št. vložka 1/02692/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: DE GRANDIS Trgovsko podjet-
je d.o.o., V mlinu 4, Šempeter pri Novi
Gorici

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: V Mlinu 4, 5290 ŠEMPETER
PRI GORICI

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: DE GRANDIS GIUSEPPE,

VIA CAMPAGNA VECCHIA 17, CONTARI-
NA, ITALIA, vložek: 95.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 10. 7. 1992; BANDELJ
FRANC, BRANIK 196, 5295 BRANIK, vlo-
žek: 5.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
24. 2. 1993.

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

Sr-19006
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00036 z dne
11. 1. 2000 pod št. vložka 1/02737/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep

o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: DEST-TRADE Trgovsko in pro-
izvodno podjetje, Nova Gorica d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cankarjeva 28, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRANDOLINI R. STEFA-

NO, VIA UDINE 120/a, GORIZIA, ITALIA,
vložek: 100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 25. 9. 1992.

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

Sr-19007
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00037 z dne
11. 1. 2000 pod št. vložka 1/02779/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: BERGER Trgovsko podjetje
d.o.o., Kajuhova 6, Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kajuhova 6, 5000 NOVA GO-
RICA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: URŠIČ ŠTEFANIJA, KAJU-

HOVA 6, 5000 NOVA GORICA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
29. 12. 1992.

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

Sr-19008
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00039 z dne
11. 1. 2000 pod št. vložka 1/02783/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: SONJA Trgovsko - gostinsko
podjetje d.o.o. Idrija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: B. Dedejiča 2, 5280 IDRIJA
Osnovni kapital: 119.961,00 Sit
Ustanovitelji: VIDMAR SONJA, B. DE-

DEJIČA 2, 5280 IDRIJA, vložek: 59.980,50
Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 12. 1992; VID-
MAR LJUBO, B. DEDEJIČA 2, 5280 IDRI-

JA, vložek: 59.980,50 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 2. 12. 1992.

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

Sr-19009
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00045 z dne
11. 1. 2000 pod št. vložka 1/02838/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: BOUTIQUE PERNAT Notranja
in zunanja trgovina d.o.o. Ročinj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ročinj 15, 5213 KANAL
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: FRANCESCHETTO FERDI-

NANDO LUIGI, PIAZZA MARCONI 1, COR-
MONS, ITALIA, vložek: 99.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 9. 12. 1992; ČIBEJ TA-
NJA, LAZE 32, VRTOJBA, 5290 ŠEMPE-
TER PRI GORICI, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 9. 12. 1992.

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

Sr-19010
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00047 z dne
11. 1. 2000 pod št. vložka 1/02863/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: TAMAY Osebne storitve, trgo-
vina, uvoz, izvoz Kojsko d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kojsko 22, 5211 KOJSKO
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: VERDERBER TATJANA,

HRUŠEVLJE 4 A, 5212 DOBROVO, vlo-
žek: 100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
9. 1. 1993.

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

Sr-19011
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00050 z dne
12. 1. 2000 pod št. vložka 1/02882/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: A M Export-import-proizvodnja
d.o.o. Golo Brdo

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Golo Brdo 2, 5212 DOBROVO
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRANGONI ADO, DOLEG-

NA DEL COLIO 13, GORIZIA, ITALIA, vlo-
žek: 50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
29. 1. 1993; SGUBIN TRANGONI MARI-
NA, DOLEGNA DEL COLIO 13, GORIZIA,
ITALIA, vložek: 50.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 29. 1. 1993.

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

Sr-19012
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00021 z dne
11. 1. 2000 pod št. vložka 1/02617/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: VIDOVIĆ Zaključna dela v gra-
dbeništvu, Šempas d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šempas 97, 5261 ŠEMPAS
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIDOVIĆ BOGDAN, KOP-

RIVNA 319, MODRIČA, BIH, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
2. 9. 1992.

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

Sr-19013
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00022 z dne
11. 1. 2000 pod št. vložka 1/02620/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ŽOGICA Gostinstvo, turizem in
trgovina d.o.o. Solkan

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Športni park Solkan, 5210 SO-
LKAN

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: TOMŠIČ JADRAN, T. ZA-

MEJSKEGA 18, 5250 SOLKAN, vložek:
60.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
21. 9. 1992; RATKO JURIJ, LEDINE 96,
5000 NOVA GORICA, vložek: 40.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 9. 1992.

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

Sr-19014
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00025 z dne
11. 1. 2000 pod št. vložka 1/02669/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5672678
Firma: MONOTEX Izvoz-uvoz, Bukovi-

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

odgovornostjo
Sedež: Bukovica 13, 5293 VOLČJA

DRAGA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ARTICO JOŽEF, BUKOVI-

CA 13, 5293 VOLČJA DRAGA, vložek:
50.000,00 Sit, ostalo, vstop:
21. 10. 1992; MAREGA ROBERTO, VIA
XXIV MAGGIO N. 76, MOSSA, ITALIA, vlo-
žek: 50.000,00 Sit, ostalo, vstop:
21. 10. 1992.

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

Sr-19015
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00026 z dne
11. 1. 2000 pod št. vložka 1/02670/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: APIZEL KU & MI Proizvodnja in
prodaja zeliščnih preparatov, Kojsko
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kojsko 65, 5211 KOJSKO

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUMAR NEVA, KOJSKO

65, 5211 KOJSKO, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 5. 4. 1992; MIKLAVC
DANICA, GREGORČIČEVA 7, 5212 DOB-
ROVO, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 5. 4. 1992.

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

Sr-19016
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00027 z dne
11. 1. 2000 pod št. vložka 1/02674/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: VRTOVEC Trgovina, storitve in
izdelava d.o.o. Renče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Renški Podkraj 32, 5292 RE-
NČE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VRTOVEC DENIS, RENŠKI

PODKRAJ 32, 5292 RENČE, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
31. 3. 1992.

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

Sr-19017
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00028 z dne
11. 1. 2000 pod št. vložka 1/02681/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: PRIMUL Trgovina in zastopa-
nje, d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vipavska c. 13, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ULJANOVSKGLAVSNAB

Komercialno posredniško podjetje Uljanov-
sk Ruska Federacija, RUSKA FEDERACI-
JA, RUSKA FEDERACIJA, vložek:
50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
29. 7. 1992; PRIMEX D.D. NOVA GORI-
CA, VIPAVSKA 13, 5000 NOVA GORICA,
vložek: 50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 29. 7. 1992.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-19018
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00029 z dne
11. 1. 2000 pod št. vložka 1/02682/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: GOSTUR Podjetje za gostinst-
vo, turizem in trgovino, d.o.o., Branik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Branik 208, 5295 BRANIK
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIHELJ MIRAN, BRANIK

208, 5295 BRANIK, vložek: 100.000,00
Sit, ostalo, vstop: 15. 10. 1992.

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

Sr-19019
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00030 z dne
11. 1. 2000 pod št. vložka 1/02685/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: AKSIOM Trgovina in založništ-
vo d.o.o., Cerkno

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Platiševa 13, 5282 CERKNO
Osnovni kapital: 132.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKUFCA MARIJA, PLATI-

ŠEVA 13, 5282 CERKNO, vložek:
132.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
30. 10. 1992.

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

Sr-19020
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00031 z dne

11. 1. 2000 pod št. vložka 1/02686/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ADRIA AGENT Podjetje za za-
stopanje in posredovanje zavarovanj
d.o.o. Idrija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kosovelova 9, 5280 IDRIJA
Osnovni kapital: 362.233,00 Sit
Ustanovitelji: ALIČ IVAN, SREDNJA KA-

NOMLJA 44, 5281 SPODNJA IDRIJA, vlo-
žek: 362.233,00 Sit, ostalo, vstop:
7. 10. 1993.

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

Sr-19021
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00032 z dne
11. 1. 2000 pod št. vložka 1/02689/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: WE - ST Trgovsko, storitveno
in proizvodno podjetje, d.o.o., Bukovica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bukovica 34, 5293 VOLČJA
DRAGA

Osnovni kapital: 103.000,00 Sit
Ustanovitelji: WEITZER STANISLAV, BU-

KOVICA 34, 5293 VOLČJA DRAGA, vlo-
žek: 103.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
10. 9. 1992.

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

Sr-19022
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00034 z dne
11. 1. 2000 pod št. vložka 1/02716/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5684790
Firma: INCOS Proizvodnja in trgovina

d.o.o. Nova Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Cankarjeva 7, 5000 NOVA GO-

RICA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit

Ustanovitelji: PRIVATNO PROIZVODNO,
TRGOVINSKO, UGOSTITELJSKO PRE du-
zeće “ I & N-COMPANY “ za promet robe na
veliko i malo, export-import p.o. Doboj, Is-
meta Kapetanovića bb, DOBOJ, vložek:
33.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 10. 1992; KARABEGOVIĆ ALMINKO,
Ismeta Kapitanovića b.b., DOBOJ, vložek:
67.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 10. 1992.

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

Sr-19023
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00035 z dne
11. 1. 2000 pod št. vložka 1/02735/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: PROSOL Export-import-termič-
na zaščita stekel d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rutarjeva 2, 5000 NOVA GO-
RICA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SIMČIČ ROBERT, RUTAR-

JEVA 2, 5000 NOVA GORICA, vložek:
50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
9. 10. 1992; PENTASSUGLIA MAURIZIO,
VIA CORMOR 58, FELETTO UMBERTO,
UDINE, ITALIA, vložek: 50.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 9. 10. 1992.

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

Sr-19024
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00038 z dne
11. 1. 2000 pod št. vložka 1/02780/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5735475
Firma: ZEN STUDIO Storitve d.o.o.

Nova Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ozeljan 31j, 5261 ŠEMPAS
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAPEŽ DIMITRIJ, OZE-

LJAN 31 J, 5261 ŠEMPAS, vložek:
30.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
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16. 12. 1992; KOVAČ MARKO, TRUBAR-
JEVA 2, 5000 NOVA GORICA, vložek:
70.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 5.
1994.

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

Sr-19025
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00040 z dne
11. 1. 2000 pod št. vložka 1/02784/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: R-KOM Komercialno zastopa-
nje in storitve, d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gradnikove br. 23, 5000
NOVA GORICA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: RUTAR JELKA, GRADNI-

KOVE BRIGADE 23, 5000 NOVA GORICA,
vložek: 100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 24. 11. 1992.

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

Sr-19026
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00041 z dne
11. 1. 2000 pod št. vložka 1/02790/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: MILS Zaključna in obrtna dela
v gradbeništvu d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cankarjeva 62, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MUSTAFOSKI ISTREF, S.

LABUNIŠTE, STRUGA, MAKEDONIJA, vlo-
žek: 100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
9. 11. 1992.

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

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

Sr-19027
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00042 z dne
11. 1. 2000 pod št. vložka 1/02791/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ART-TOUR Podjetje za turizem
in storitve, Idrija, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vojskarska 21, 5280 IDRIJA
Osnovni kapital: 102.000,00 Sit
Ustanovitelji: KACIN ROLAND, SP. IDRI-

JA 165, 5281 SPODNJA IDRIJA, vložek:
34.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
1. 12. 1992; MRAK MARKO, VOJSKAR-
SKA 21, 5280 IDRIJA, vložek: 34.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 12. 1992;
TRONKAR MARIJA, VOJSKARSKA 21,
5280 IDRIJA, vložek: 34.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 1. 12. 1992.

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

Sr-19028
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00043 z dne
11. 1. 2000 pod št. vložka 1/02806/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: LABIO Proizvodno, trgovsko in
storitveno podjetje d.o.o. Sužid

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sužid 42, 5222 KOBARID
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: STRES MOJCA, SUŽID 1,

5222 KOBARID, vložek: 100.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 5. 1. 1993.

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

Sr-19029
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00044 z dne
11. 1. 2000 pod št. vložka 1/02827/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep

o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: INTER MARK d.o.o., INTERNA-
TIONAL MARKETING, podjetje za notra-
njo in zunanjo trgovino, Šempeter pri
Gorici

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. Franca Baliča 28, 5290
ŠEMPETER PRI GORICI

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOLTAR VLASTA, BEVKO-

VA 52, 5210 ANHOVO, vložek: 50.000,00
Sit, ostalo, vstop: 15. 1. 1993; GREGO-
RIČ MILOJKA, MIREN 18 A, 5291 MIREN,
vložek: 50.000,00 Sit, ostalo, vstop:
15. 1. 1993.

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

Sr-19030
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00046 z dne
11. 1. 2000 pod št. vložka 1/02859/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5712980
Firma: SARA T d.o.o. Proizvodnja tek-

stilnih izdelkov, Lokavec
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Lokavec 77, 5270 AJDOVŠ-

ČINA
Osnovni kapital: 138.200,00 Sit
Ustanovitelji: ŠČUKOVT MARJAN, PRE-

SERJE 80, 5295 BRANIK, vložek:
69.100,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
9. 2. 1993; ŠČUKOVT MARTINA, LOKA-
VEC 87, 5270 AJDOVŠČINA, vložek:
69.100,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
9. 2. 1993.

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

Sr-19031
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00048 z dne
11. 1. 2000 pod št. vložka 1/02866/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: RESING Računovodstvo, finan-
ce, trgovina, Ajdvoščina d.o.o
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bevkova 2, 5270 AJDOVŠČI-
NA

Osnovni kapital: 157.500,00 Sit
Ustanovitelji: RESNIK NEVENKA, BEV-

KOVA 2, 5270 AJDOVŠČINA, vložek:
157.500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
9. 2. 1993.

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

Sr-19032
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00051 z dne
12. 1. 2000 pod št. vložka 1/02873/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: RADIO K3 d.o.o. Vipava
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Goriška cesta, 5271 VIPAVA
Osnovni kapital: 268.030,00 Sit
Ustanovitelji: KETE JANEZ, LAVRIČEVA

71, 5270 AJDOVŠČINA, vložek:
89.843,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
11. 1. 1993; KOBAL VINKO, VRHPOLJE
45, 5271 VIPAVA, vložek: 89.843,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 11. 1. 1993; KRE-
ČIČ KARLO, VRHPOLJE 43, 5271 VIPA-
VA, vložek: 89.843,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 11. 1. 1993.

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

Sr-19033
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00064 z dne
13. 1. 2000 pod št. vložka 1/02908/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: T.M.S. Uvoz - izvoz, d.o.o., Nova
Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kidričeva 9 A, 5000 NOVA GO-
RICA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRANDO GIANDOMENI-

CO, VIA SIBERIA 15, SCHIO, ITALIA, vlo-
žek: 50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 12. 1992; GRISON ANTONIO, VIA MO-

NTIRONE 19, ABANO TERME, ITALIA, vlo-
žek: 50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 12. 1992.

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

Sr-19034
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00052 z dne
12. 1. 2000 pod št. vložka 1/02885/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: GASTROTEAM Trgovina in turi-
zem, d.o.o., Šempeter

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ivana Suliča 10/a, 5290 ŠEM-
PETER PRI GORICI

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČURIN VERICA, IVANA SU-

LIČA 10/A, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI,
vložek: 100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 22. 2. 1993.

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

Sr-19035
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00053 z dne
12. 1. 2000 pod št. vložka 1/02886/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: FRUTI Trgovanje, Nova Gorica
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tolminskih puntarjev 12,
5000 NOVA GORICA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: EUROTRADING D.O.O.,

TOLMINSKIH PUNTARJEV 12, 5000 NOVA
GORICA, vložek: 51.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 8. 1. 1993; GORJAN MILO-
VAN, RENŠKI PODKRAJ 36, 5292 REN-
ČE, vložek: 49.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 8. 1. 1993.

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

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

Sr-19036
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00054 z dne
12. 1. 2000 pod št. vložka 1/02896/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: KOMAX Uvoz-izvoz-proizvodnja
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zakraj 11, 5283 SLAP OB ID-
RIJCI

Osnovni kapital: 165.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOBAL MARKO, ZAKRAJ

11, 5283 SLAP OB IDRIJCI, vložek:
165.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
1. 2. 1993.

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

Sr-19037
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00055 z dne
12. 1. 2000 pod št. vložka 1/02899/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5725950
Firma: GRAPI Zidarstvo d.o.o. Vrhpo-

lje
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Vrhpolje 92, 5271 VIPAVA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MUSTAFA JUSUF, GRE-

GORČIČEVA 3, 5270 AJDOVŠČINA, vlo-
žek: 100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
1. 2. 1993.

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

Sr-19038
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00056 z dne
12. 1. 2000 pod št. vložka 1/02905/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
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o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5734193
Firma: COMPREX Gradbeništvo in tr-

govina d.o.o. Predmeja
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Predmeja 132, 5270 AJDOV-

ŠČINA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAHAJNAR TOMAŽ, PRED-

MEJA 132, 5270 AJDOVŠČINA, vložek:
25.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
8. 3. 1993; POLANC IGOR, PREDMEJA
115, 5270 AJDOVŠČINA, vložek:
25.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
8. 3. 1993; KRAPEŽ FRANCELJ, PRED-
MEJA 92, 5270 AJDOVŠČINA, vložek:
25.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
8. 3. 1993; KRAPEŽ JORDAN, OTLICA 81,
5273 COL, vložek: 25.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 8. 3. 1993.

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

Sr-19039
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00070 z dne
17. 1. 2000 pod št. vložka 1/02933/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: NATAŠA Trgovanje in zastopa-
nje, d.o.o. Šempas

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šempas 33 a, 5261 ŠEMPAS
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAKAROVIČ ZORKA, ŠE-

MPAS 33 a, 5261 ŠEMPAS, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
30. 9. 1992.

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

Sr-19040
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00065 z dne
13. 1. 2000 pod št. vložka 1/02910/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: BBAL Podjetje za storitve in
trgovino d.o.o. Idrija, Gradnikova 19

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gradnikova 19, 5280 IDRIJA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOSCO BENO, PLATIŠE-

VA 2, 5280 IDRIJA, vložek: 100.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 1. 1993.

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

Sr-19041
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00066 z dne
13. 1. 2000 pod št. vložka 1/02911/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: GORICA TRADING nogomet,
Nova Gorica d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bidovčeva 4, 5000 NOVA GO-
RICA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: AMICUR PROIZVODNJA -

UVOZ - IZVOZ D.O.O. MEDVEDJEK Velike
Lašče, MEDVEDJEK 4, 1315 VELIKE LAŠ-
ČE, vložek: 100.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 12. 12. 1992.

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

Sr-19042
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00067 z dne
13. 1. 2000 pod št. vložka 1/02922/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: STENAR Grafična dejavnost in
turizem d.o.o. Soča

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Soča 17, 5230 BOVEC
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRADAŠKJA DARKO, CE-

STA REVOLUCIJE 16, 4271 JESENICE,
vložek: 100.000,00 Sit, ostalo, vstop:
4. 3. 1993.

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

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

Sr-19043
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00068 z dne
13. 1. 2000 pod št. vložka 1/02931/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: MIKLUŽ Transport in trgovina
d.o.o. Volčja Draga

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Volčja Draga 27 b, 5293 VOL-
ČJA DRAGA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIKLUŽ STANISLAV, VOL-

ČJA DRAGA 27 B, 5293 VOLČJA DRAGA,
vložek: 100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 4. 3. 1993.

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

Sr-19044
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00073 z dne
17. 1. 2000 pod št. vložka 1/02949/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: IDEAPLUS Proizvodnja, trgovi-
na, storitve d.o.o. Nova Goric

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: IX.korpusa 106, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KORON MOJCA, IVANA

REGENTA 4, 5000 NOVA GORICA, vložek:
22.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
16. 2. 1993; FRAS SERGEJ, PREŠERNO-
VA 4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 2. 1993; SA-
LETTI MARCO, VIA BORGANUOVO 46,
ROVEREDO IN PIANO, ITALIA, vložek:
32.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
16. 2. 1993; GRIZZO MARIO, VIA VESPU-
CCI 4, PORDENONE, ITALIA, vložek:
42.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
16. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
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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-19045
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00075 z dne
17. 1. 2000 pod št. vložka 1/02954/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: START Trgovina, prevozništvo
in storitve d.o.o. Tolmin

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Soška 4, 5220 TOLMIN
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZUZA NADA, SOŠKA 4,

5220 TOLMIN, vložek: 50.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 24. 2. 1993; ZUZA RAJ-
KO, SOŠKA 4, 5220 TOLMIN, vložek:
50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
24. 2. 1993.

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

Sr-19046
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00077 z dne
17. 1. 2000 pod št. vložka 1/02985/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5771382
Firma: D.G.F. IMPORT EXPORT Trgo-

vina in storitve d.o.o. Nova Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kidričeva 9/a, 5000 NOVA

GORICA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MICOLINI DANIELE, VIA

ACQUILEIA 45, CERVIGNANO, ITALIA, vlo-
žek: 34.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
2. 2. 1993; MICOLINI FEDERIGO, VIA CA-
RSO 7, SCODOVACCA, ITALIA, vložek:
33.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
2. 2. 1993; MARCARINI GRAZIANO, VIA
BORGO PIAVE 25-G, VISCO, ITALIA, vlo-
žek: 33.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
2. 2. 1993.

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

Sr-19047
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00078 z dne
17. 1. 2000 pod št. vložka 1/03018/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: INDUSTRIJA KMETIJSKIH VO-
ZIL IN DRUGE MEHANIZACIJE d.o.o.
Bratuževa 18, Šempeter

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bretuževa 18, 5290 ŠEMPE-
TER PRI GORICI

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BAHUR HENRI, BRATUŽE-

VA 18, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI, vlo-
žek: 100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
16. 11. 1992.

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

Sr-19048
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00079 z dne
17. 1. 2000 pod št. vložka 1/03021/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: LESIPT Proizvodnja lesene ga-
lanterije in trgovina d.o.o. Selo

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Selo 28 b, 5262 ČRNIČE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOVAK JOŽE, Selo 28 c,

5262 ČRNIČE, vložek: 40.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 28. 4. 1993; NOVAK MA-
JDA, Selo 28 c, 5262 ČRNIČE, vložek:
40.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
28. 4. 1993; NOVAK PRIMOŽ, Selo 28 c,
5262 ČRNIČE, vložek: 20.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 28. 4. 1993.

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

Sr-19049
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00080 z dne
17. 1. 2000 pod št. vložka 1/03033/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5751284
Firma: ART AIR Trgovina s pripomoč-

ki za ekologijo d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: MMP Vrtojba, 5290 ŠEMPE-
TER PRI GORICI

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SKUBIN IZTOK, POD GR-

ČNO 12, 5000 NOVA GORICA, vložek:
70.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
8. 3. 1993; FILIPPI GIANLUIGI, SCHIO
56/2, S.VITO DI LEGUZZANO, ITALIA, vlo-
žek: 30.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
8. 3. 1993.

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

Sr-19050
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00082 z dne
17. 1. 2000 pod št. vložka 1/03069/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: KODELE Transport in trgovina
d.o.o. Vipava

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolga poljana 21, 5271 VIPA-
VA

Osnovni kapital: 110.140,00 Sit
Ustanovitelji: KODELE STANKO, DOL-

GA POLJANA 21, 5271 VIPAVA, vložek:
110.140,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
10. 3. 1993.

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

Sr-19051
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00085 z dne
17. 1. 2000 pod št. vložka 1/03093/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: FALCON Proizvodnja, storitve
in trgovina d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: IX. Korpus 90, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 200.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČUBRILO DIMITRIJ, PRE-

KOMORSKIH BRIGAD 38, 5290 ŠEMPE-
TER PRI GORICI, vložek: 100.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 25. 5. 1993; COLTE-
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LLERIE DI MANIAGO S.A.S. DI G. DELLA
PUTTA & CO. Barcis, Cap, Italia, Via Vittorio
Emanuele 11, CAP, ITALIA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 11. 1993.

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

Sr-19052
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00086 z dne
17. 1. 2000 pod št. vložka 1/03098/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ASTIN Storitve blagovnega
prometa d.o.o. Šempeter pri Gorici

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ivana Suliča 10b, 5290 ŠEM-
PETER PRI GORICI

Osnovni kapital: 113.181,00 Sit
Ustanovitelji: BLAGOJEVIČ MILENKO,

IVANA SULIČA 10 B, 5290 ŠEMPETER PRI
GORICI, vložek: 113.181,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 2. 6. 1993.

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

Sr-19053
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00087 z dne
17. 1. 2000 pod št. vložka 1/03108/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: AGRICENTER Prodaja kletar-
ske opreme, Batuje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Batuje 10, 5262 ČRNIČE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SPAGNOLO IGOR, BATU-

JE 10, 5262 ČRNIČE, vložek: 50.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 3. 1993; CE-
CCHINI PAOLO, V. BUTTRIO 8, PREMARI-
ACCO, ITALIA, vložek: 50.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 22. 3. 1993.

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

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

Sr-19054
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00071 z dne
17. 1. 2000 pod št. vložka 1/02937/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: JULIJA - LES Proizvodnja in tr-
govina z lesom, d.o.o., Renče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Renče 40, 5292 RENČE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: FORNAZARIČ RAJMOND,

RENČE 40, 5292 RENČE, vložek:
50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
11. 1. 1993; FROSS MAURIZIO, VIA MA-
DONNA DAL PIANO 26, VILLESSE, ITALIA,
vložek: 50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 11. 1. 1993.

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

Sr-19055
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00072 z dne
17. 1. 2000 pod št. vložka 1/02940/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: PETKA Trgovina in storitve,
d.o.o. Ajdovščina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bevkova 12, 5270 AJDOVŠ-
ČINA

Osnovni kapital: 120.000,00 Sit
Ustanovitelji: WEINGERL MATJAŽ, BEV-

KOVA 12, 5270 AJDOVŠČINA, vložek:
120.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
23. 3. 1993.

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

Sr-19056
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00074 z dne
17. 1. 2000 pod št. vložka 1/02952/00

vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ZATTI Proizvodnja in prodaja
d.o.o. Ajdovščina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gregorčičeva 39, 5270 AJDO-
VŠČINA

Osnovni kapital: 178.600,00 Sit
Ustanovitelji: ZATTI PETER, VILHARJE-

VA 29, 5270 AJDOVŠČINA, vložek:
178.600,00 Sit, ostalo, vstop:
18. 3. 1993.

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

Sr-19057
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00076 z dne
17. 1. 2000 pod št. vložka 1/02968/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: 4 T - 2 Proizvodnja, trgovina,
storitve d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prvomajska 37, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SARTOR GREGORIO, VIA

SALVATORONDA 17/A, GODEGA DI S.UR-
BANO, ITALIA, vložek: 10.000,00 Sit, osta-
lo, vstop: 10. 2. 1993; FATTOR ROBER-
TO, VIA A. LEVIER N. 16, TRIESTE, ITALIA,
vložek: 10.000,00 Sit, ostalo, vstop:
10. 2. 1993; ZANETTE IVAN, VIA L. ON-
GARESCA N. 20, SAN FIOR, ITALIA, vlo-
žek: 60.000,00 Sit, ostalo, vstop:
10. 2. 1993; ZANETTE MIRCO, VIA L. ON-
GARESCA N. 20, SAN FIOR, ITALIA, vlo-
žek: 10.000,00 Sit, ostalo, vstop:
10. 2. 1993; ZANETTE MASCIA, VIA L. ON-
GARESCA N. 20, SAN FIOR, ITALIA, vlo-
žek: 10.000,00 Sit, ostalo, vstop:
10. 2. 1993.

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

Sr-19058
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00081 z dne
17. 1. 2000 pod št. vložka 1/03056/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
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o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ARKADE Kmetijstvo, turizem,
gostinstvo in trgovina d.o.o. Črniče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Črniče 91, 5262 ČRNIČE
Osnovni kapital: 189.000,00 Sit
Ustanovitelji: CIGOJ JORDAN, ČRNIČE

91, 5262 ČRNIČE, vložek: 94.500,00 Sit,
ostalo, vstop: 11. 1. 1993; CIGOJ SILVA,
ČRNIČE 91, 5262 ČRNIČE, vložek:
94.500,00 Sit, ostalo, vstop: 11. 1. 1993.

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

Sr-19059
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00083 z dne
17. 1. 2000 pod št. vložka 1/03081/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: DEMETRA Transport, Nova Go-
rica d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cankarjeva 80, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BENEDETIČ MARJAN, CA-

NKARJEVA 80, 5000 NOVA GORICA, vlo-
žek: 100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
25. 5. 1993.

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

Sr-19060
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00084 z dne
17. 1. 2000 pod št. vložka 1/03092/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: SPOT. d.o.o., svetovanje, pre-
vajanje in poučevanje, organizacija, tr-
ženje, trgovina in turizem Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cankarjeva 5, 5000 NOVA GO-
RICA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MUZLOVIČ PETER, CAN-

KARJEVA 5, 5000 NOVA GORICA, vložek:

40.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
10. 5. 1993; MUZLOVIČ SUZANA, CANKA-
RJEVA 5, 5000 NOVA GORICA, vložek:
30.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
10. 5. 1993; MUZLOVIČ PATRICIJA, CAN-
KARJEVA 5, 5000 NOVA GORICA, vložek:
30.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
10. 5. 1993.

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

Sr-19061
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00090 z dne
17. 1. 2000 pod št. vložka 1/03132/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: EURO-PROMETEO Proizvod-
nja, posredovanje, trgovina d.o.o., Šem-
peter

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: V Mlinu 6, 5290 ŠEMPETER
PRI GORICI

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SEMENZIN SAMUEL, VIA

SCHIAVONIA 34/a, PREGANZIOL, ITALIA,
vložek: 50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 5. 4. 1993; DELPIN ALEŠ, V MLINU
6, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI, vložek:
50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
5. 4. 1993.

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

Sr-19062
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00091 z dne
17. 1. 2000 pod št. vložka 1/03134/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: MARIBA Predelava in prodaja
rib in morskih sadežev d.o.o. Šempeter,
F.Baliča 15

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: F.Baliča 15, 5290 ŠEMPETER
PRI GORICI

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAZZONI MARZIO, VIA

MASCAGNANI 6, GORIZIA, ITALIA, vložek:
50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:

18. 5. 1993; MATJAŠIČ MIRO, F. BALIČA
15, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI, vložek:
50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
18. 5. 1993.

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

Sr-19063
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00092 z dne
17. 1. 2000 pod št. vložka 1/03135/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: PYRAMIS d.o.o. Šempeter pri
Gorici, podjetje za svetovanje, prevaja-
nje, proizvodnjo, vzdrževanje, trgovino
in marketing

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul.9.septembra 141, Vrtojba,
5290 ŠEMPETER PRI GORICI

Osnovni kapital: 110.160,00 Sit
Ustanovitelji: KOGLOT VASJA, 9.septe-

mbra 141, Vrtojba, 5290 ŠEMPETER PRI
GORICI, vložek: 36.720,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 24. 4. 1993; KOGLOT NADA,
9.septembra 141, Vrtojba, 5290 ŠEMPE-
TER PRI GORICI, vložek: 36.720,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 24. 4. 1993; KOG-
LOT FRANC, 9.septembra 141, Vrtojba,
5290 ŠEMPETER PRI GORICI, vložek:
36.720,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
24. 4. 1993.

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

Sr-19064
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00093 z dne
17. 1. 2000 pod št. vložka 1/03136/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: SITEX Izvoz, uvoz d.o.o. Selo
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Selo 30a, 5262 ČRNIČE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: CIGOJ ADRIJAN, SELO

30a, 5262 ČRNIČE, vložek: 100.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 31. 5. 1993.

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

Sr-19065
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00094 z dne
17. 1. 2000 pod št. vložka 1/03177/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: NA ŽAGI Podjetje za gostinske
storitve d.o.o. Budanje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Budanje 8, 5271 VIPAVA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MISLEJ AVRELIJA, BUDA-

NJE 8, 5271 VIPAVA, vložek: 100.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 6. 1993.

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

Sr-19066
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00105 z dne
17. 1. 2000 pod št. vložka 1/03198/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: 3 KRAT 3 Finančne in računo-
vodske storitve d.o.o. Gradišče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gradišče 64, 5292 RENČE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SAKSIDA BOJANA, GRA-

DIŠČE 64, 5292 RENČE, vložek:
50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 1. 1993; KOVAČIČ DRAGICA, IVANA
SULIČA 10 A, 5290 ŠEMPETER PRI GO-
RICI, vložek: 50.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 20. 1. 1993.

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

Sr-19067
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00108 z dne

17. 1. 2000 pod št. vložka 1/03246/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5801753
Firma: VIN - CO d.o.o., proizvodnja in

storitve, Vipava
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Goriška cesta 3, 5271 VIPA-

VA
Osnovni kapital: 230.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOBAL VINKO, VRHPOLJE

45, 5271 VIPAVA, vložek: 230.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 8. 7. 1993.

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

Sr-19068
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00110 z dne
17. 1. 2000 pod št. vložka 1/03254/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5801737
Firma: PAVLIN d.o.o. Trgovsko podje-

tje Drežnica
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Drežnica 38, 5222 KOBARID
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAVLIN ALOJZ, DREŽNI-

CA 38, 5222 KOBARID, vložek: 50.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 6. 1993; PA-
VLIN MARIJA, DREŽNICA 38, 5222 KOBA-
RID, vložek: 50.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 28. 6. 1993.

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

Sr-19069
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00111 z dne
17. 1. 2000 pod št. vložka 1/03263/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: FRUTEX Trgovsko podjetje, ex-
port-import, d.o.o., Nova Gorica, Ledine 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ledine 4, 5000 NOVA GORI-
CA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: CERNATIČ ANICA, LEDI-

NE 4, 5000 NOVA GORICA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 3. 1991.

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

Sr-19070
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00112 z dne
17. 1. 2000 pod št. vložka 1/03264/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: KOKOMO Trgovina na drobno
in debelo d.o.o. Sp. Idrija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Spodnja Idrija 158, 5281
SPODNJA IDRIJA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAURIČ DARKO, SP. ID-

RIJA 158, 5281 SPODNJA IDRIJA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
16. 3. 1990; KAURIČ TATJANA, SP. IDRI-
JA 158, 5281 SPODNJA IDRIJA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
16. 3. 1990.

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

Sr-19071
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00114 z dne
17. 1. 2000 pod št. vložka 1/03301/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ISOLUX - 2 Proizvodnja, trgovi-
na, storitve d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prvomajska 37, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZANETTE IVAN, VIA LARG-

HE ONGARESCA N.20, SAN FIOR, ITALIA,
vložek: 70.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 10. 2. 1993; ZANETTE MASCIA, VIA
LARGHE ONGARESCA N.20, SAN FIOR,
ITALIA, vložek: 30.000,00 Sit, ostalo, vs-
top: 10. 2. 1993.

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

Sr-19072
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00115 z dne
17. 1. 2000 pod št. vložka 1/03309/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: MEDIMPEX trgovina in posre-
dovanje d.o.o. Miren pri Novi Gorici

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Miren 11, 5291 MIREN
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: TERPIN GIOVANNI, VIA DE

GASPERI 15, GORIZIA, ITALIA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
10. 5. 1993.

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

Sr-19073
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00120 z dne
18. 1. 2000 pod št. vložka 1/00442/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: URDIH Transport in trgovina,
Kostanjevica na Krasu d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kostanjevica na Krasu 79/c,
5296 KOSTANJEVICA NA KRASU

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: URDIH BRANIMIR, KOS-

TANJEVICA NA KRASU 79/c, 5296 KOS-
TANJEVICA NA KRASU, vložek: 1.800,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 12. 1989; UR-
DIH DRAGOTIN, ŠKRBINA 38, 6223 KO-
MEN, vložek: 200,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 4. 12. 1989.

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

Sr-19074
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00088 z dne
17. 1. 2000 pod št. vložka 1/03113/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5751730
Firma: CEYFLEX Proizvodnja in trgo-

vina d.o.o. Grgar
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Grgar 59, 5251 GRGAR
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: CEJ TIHOMIR, GRGAR

137 A, 5251 GRGAR, vložek: 100.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 6. 1993.

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

Sr-19075
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00089 z dne
17. 1. 2000 pod št. vložka 1/03118/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ARH & ART Projektiranje in ob-
likovanje d.o.o. Ajdovščina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Polževa 7, 5270 AJDOVŠČI-
NA

Osnovni kapital: 421.365,00 Sit
Ustanovitelji: UŠAJ ALEŠ, POLŽEVA 7,

5270 AJDOVŠČINA, vložek: 421.365,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 6. 1993.

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

Sr-19076
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00095 z dne
17. 1. 2000 pod št. vložka 1/03178/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ESTRADA Storitve in trgovina
d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta 15.septembra 10,
5000 NOVA GORICA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit

Ustanovitelji: MARINIČ ANDREJ, IVANA
SULIČA 14 B, 5290 ŠEMPETER PRI GO-
RICI, vložek: 100.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 22. 6. 1993.

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

Sr-19077
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00096 z dne
17. 1. 2000 pod št. vložka 1/03183/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: VRISK Storitve in trgovina
d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gradnikove brigade 39, 5000
NOVA GORICA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: VRTOVEC ZMAGO, GRA-

DNIKOVE BRIGADE 39, 5000 NOVA GO-
RICA, vložek: 100.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 2. 7. 1993.

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

Sr-19078
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00106 z dne
17. 1. 2000 pod št. vložka 1/03201/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ARIEKA Export-import d.o.o.
Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Partizanska 9, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SACCON STEFANO, VIA

MARZABOTTO 1, MILANO, ITALIA, vložek:
30.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
28. 6. 1993; CHIGLIARO FERDINANDO,
VIA LAVEZZARI 6, SPINEA, ITALIA, vložek:
30.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
28. 6. 1993; FERRONATO RENZO, VIA G.
MARCONI 24, VILLA DEL CONTE, ITALIA,
vložek: 30.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 28. 6. 1993; ARIES S.R.L., VIA MAR-
TIRI DELLA LIBERTA 106, CREA DI SPI-
NEA, ITALIA, vložek: 8.000,00 Sit, ne  od-
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govarja, vstop: 28. 6. 1993; CEJ ALES, VI-
ALE XX SETTEMBRE 77, GORIZIA, ITALIA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
28. 6. 1993.

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

Sr-19079
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00107 z dne
17. 1. 2000 pod št. vložka 1/03220/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: BODMER SVILA Proizvodnja, tr-
govina in storitve, d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kidričeva 9 a, 5000 NOVA GO-
RICA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BODMER HERMANN, SC-

HWEFELSTRASSE 25, VADUZ, LIECHTE-
NSTEIN, vložek: 100.000,00 Sit, ostalo,
vstop: 16. 6. 1993.

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

Sr-19080
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00109 z dne
17. 1. 2000 pod št. vložka 1/03248/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: GAROFALO Export-import
d.o.o. Vrtojba

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: IX.septembra 242, Vrtojba,
5290 ŠEMPETER PRI GORICI

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: GAROFALO NICOLA AN-

TONIO, SAWTELLE BLUD, LOS ANGELES,
KALIFORNIJA, vložek: 100.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 23. 6. 1993.

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

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

Sr-19081
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00113 z dne
17. 1. 2000 pod št. vložka 1/03272/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ŽABAR Trgovina in storitve,
d.o.o., Kanal

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Avče 39, 5213 KANAL
Osnovni kapital: 124.332,00 Sit
Ustanovitelji: DE POSARELLI BRIGITA,

AVČE 39, 5213 KANAL, vložek: 62.166,00
Sit, ostalo, vstop: 1. 7. 1993; ŽABAR BRA-
NKO, KVEDROVA CESTA 5, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 62.166,00 Sit, ostalo, vs-
top: 1. 7. 1993.

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

Sr-19082
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00116 z dne
17. 1. 2000 pod št. vložka 1/03346/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: MATAJUR Podjetje za kmetijst-
vo, trgovino, posredništvo in zastopanje,
d.o.o. Kobarid

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Avsa 25, 5222 KOBARID
Osnovni kapital: 9.000,00 Sit
Ustanovitelji: FALETIČ FRANČIŠKA,

TUGA VIDMARJA 8, 4000 KRANJ, vložek:
3.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
3. 4. 1992; FALETIČ ZORAN, TUGA VID-
MARJA 8, 4000 KRANJ, vložek: 3.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 4. 1992; FA-
LETIČ IGOR, AVSA 25, 5222 KOBARID,
vložek: 3.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
3. 4. 1992.

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

Sr-19083
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00117 z dne

17. 1. 2000 pod št. vložka 1/03664/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: V.T.S. Trgovina in storitve
d.o.o. Gorenji Novaki 11, Cerkno

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gorenji Novaki 11, 5282 CE-
RKNO

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SIMONIČ DANILO, GORE-

NJI NOVAKI 11, 5282 CERKNO, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
23. 4. 1993; PETERNELJ IZIDOR, HOTA-
VLJE 24, 4224 GORENJA VAS, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
23. 4. 1993.

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

Sr-19084
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00119 z dne
17. 1. 2000 pod št. vložka 1/01844/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: PRIKONT Računovodske stori-
tve d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vipavska 13, 5000 NOVA GO-
RICA

Osnovni kapital: 300.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRIMORJE EXPORT ME-

DNARODNA TRGOVINA P.O., Vipavska 13,
5000 NOVA GORICA, vložek: 60.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 10. 1991; PRI-
MEX MEDNARODNA TRGOVINA D.D., Vi-
pavska 13, 5000 NOVA GORICA, vložek:
240.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
7. 10. 1991.

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

Sr-19085
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00121 z dne
18. 1. 2000 pod št. vložka 1/00447/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: PMT proizvodno, montažno in
trgovsko podjetje d.o.o. Nova Gorica
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bratov Hvalič 2, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: PODOBNIK JOŽEF, CAN-

KARJEVA 76, 5000 NOVA GORICA, vlo-
žek: 3.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 12. 1989.

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

Sr-19086
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00122 z dne
18. 1. 2000 pod št. vložka 1/00457/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: BARDELLE Industrijska dode-
lava oblačil iz jeansa d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prosta carinska cona Vrtojba,
5290 ŠEMPETER

Ustanovitelji: BARDELLE ADOLFO, TU-
NUS STR. 29, MUNCHAN 40, ne  odgo-
varja, vstop: 9. 10. 1989; RUŽNIĆ NURFI-
JA, VIA S. FRANCESCO 97, PADOVA, ne
odgovarja, vstop: 9. 10. 1989.

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

Sr-19087
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00123 z dne
18. 1. 2000 pod št. vložka 1/00461/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: LILCOM Podjetje za notranjo
in zunanjo trgovino d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pod vinogradi 21, 5250 SOL-
KAN

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIVODA BRANKO, POD VI-

NOGRADI 2, 5250 SOLKAN, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
10. 5. 1993.

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

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

Sr-19088
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00124 z dne
18. 1. 2000 pod št. vložka 1/00462/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: KLATRA GO Transport in špe-
dicija, Šempeter pri Gorici d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cvetlična 14, 5290 ŠEMPE-
TER PRI GORICI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLAUT DARINKA, CVETLI-

ČNA 14, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI,
vložek: 400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
19. 11. 1989; KLAUT DARJO, CVETLIČNA
14, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI, vložek:
400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
19. 11. 1989; KLAUT IVAN, CVETLIČNA
14, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI, vložek:
400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
19. 11. 1989; KLAUT PRIMOŽ, CVETLIČ-
NA 14, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI, vlo-
žek: 400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
19. 11. 1989.

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

Sr-19089
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00125 z dne
18. 1. 2000 pod št. vložka 1/00463/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: HILARY Notranja in zunanja tr-
govina p.o. Ajdovščina

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Vipavska cesta 8, 5270 AJ-

DOVŠČINA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČERMELJ DUŠAN, VIPAV-

SKA CESTA 8, 5270 AJDOVŠČINA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ostalo, vstop:
5. 1. 1990.

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

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

Sr-19090
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00126 z dne
18. 1. 2000 pod št. vložka 1/00466/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5309344
Firma: IMB d.o.o. Solkan - podjetje za

projektiranje, sveto- vanje in inženiring
urejanje prostora in geodezijo trgovino
na debelo, zunanjo trgovino in zastopst-
va

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Borisa Kalina 44, 5250 SOL-
KAN

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠUTILA VANJA, B. KALINA

44, 5000 NOVA GORICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
17. 12. 1989.

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

Sr-19091
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00127 z dne
18. 1. 2000 pod št. vložka 1/00468/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: BIOS Družba za organizacijo,
izobraževanje, svetovanje in trgovino,
d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: M. Kogoja 33, 5000 NOVA GO-
RICA

Osnovni kapital: 24.000,00 Sit
Ustanovitelji: BAŠIN DARJA, KLANEC

15, 5000 NOVA GORICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 12. 1989; BRAJNIK BORIS, IVANA SU-
LIČA 4 A, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI,
vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 12. 1989; ČERNIVEC ŽIVKA, BIJEDI-
ČEVA 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 12. 1989; FAGANEL MAGDA, BRATOV
HVALIČ 138, 5000 NOVA GORICA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 12. 1989; GORJAN MILAN, LOKE 21
D, 5000 NOVA GORICA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 12. 1989;
KOMPARE-GRMADNIK BOJANA, VIPAV-
SKA 9A, 5000 NOVA GORICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
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12. 12. 1989; KUFERSIN-REHBERGER
ERNA, M. KOGOJA 33, 5000 NOVA GO-
RICA, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 12. 12. 1989; KULNIK DRAGAN, 9.
SEPTEMBRA 128, VRTOJBA, 5290 ŠEM-
PETER PRI GORICI, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 12. 12. 1989; MINI-
NČIČ KATI, BORISA KALINA 23, 5000
NOVA GORICA, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 12. 12. 1989; MLINAR
JURE, DELPINOVA 14, 5000 NOVA GORI-
CA, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 12. 12. 1989; NOVAK VOJKO, BRA-
TOV HVALIČ 77, 5000 NOVA GORICA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 12. 1989; REJC DUŠAN, POD GRI-
ČEM 24, 5000 NOVA GORICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 12. 1989.

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

Sr-19092
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00128 z dne
18. 1. 2000 pod št. vložka 1/00471/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: VEBRA Import - Export d.o.o.
Ajdovščina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lokarjev drevored 7, 5270 AJ-
DOVŠČINA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JELINČIČ BRANKO, LO-

KARJEV DREVORED 7, 5270 AJDOVŠČI-
NA, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 26. 12. 1989.

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

Sr-19093
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00129 z dne
18. 1. 2000 pod št. vložka 1/00472/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: TRGOVSKO UVOZNO-IZVOZNO
PODJETJE ALEKSANDER SAMEC d.o.o.
Ajdovščina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Velike Žablje 88/b, 5270 AJ-
DOVŠČINA

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

LOKAVEC 113, 5270 AJDOVŠČINA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 12. 1989.

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

Sr-19094
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00130 z dne
18. 1. 2000 pod št. vložka 1/00475/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5317231
Firma: PIKATRANS Export-import,

Nova Gorica d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ivana Regenta 15, 5000

NOVA GORICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠULIGOJ ZORNIK VESEL-

KA, POSTAJA 11 B, 5216 MOST NA SOČI,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
24. 11. 1989; ZORNIK SAVO, POSTAJA
11 B, 5216 MOST NA SOČI, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
24. 11. 1989.

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

Sr-19095
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00131 z dne
18. 1. 2000 pod št. vložka 1/00477/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: FERLIN Podjetje za trgovino,
proizvodnjo, gostinstvo in inženiring
Nova Gorica d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Žigoni 13, 5292 RENČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOŽLIN JELKO, ŽIGONI

13, 5292 RENČE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 27. 11. 1989.

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

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

Sr-19096
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00132 z dne
18. 1. 2000 pod št. vložka 1/00483/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: VIRTUS Arhitektura in obliko-
vanje, Nova Gorica d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pod Grčna 14, 5000 NOVA
GORICA

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

DER, GRADNIKOVE BRIGADE 29, 5000
NOVA GORICA, vložek: 160,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 6. 12. 1989; ČERNE VIDO-
JKA, CANKARJEVA 82, 5000 NOVA GORI-
CA, vložek: 460,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 6. 12. 1989; PODGORNIK TOMIS-
LAV, POD GRČNA 14, 5000 NOVA
GORICA, vložek: 460,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 6. 12. 1989; ŠATEJ PETER,
SONČNA 6, 5000 NOVA GORICA, vložek:
460,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
6. 12. 1989; VLAJ ZORISLAVA, GRADNI-
KOVE BRIGADE 31, 5000 NOVA GORICA,
vložek: 460,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
6. 12. 1989.

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

Sr-19097
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00133 z dne
18. 1. 2000 pod št. vložka 1/00498/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5344735
Firma: MECOM Podjetje za trgovino,

proizvodnjo, gostinstvo, inženiring Nova
Gorica d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pod Lazami 6, Vrtojba, 5290
ŠEMPETER PRI GORICI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KEBER MITJA, PRVAČINA

225 A, 5294 DORNBERK, vložek: 700,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 11. 1989;
VIŽIN ZORAN, OPEKARNIŠKA 17, VRTOJ-
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BA, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI, vložek:
650,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
24. 11. 1989; SARDOČ BOJAN, GRADNI-
KOVE BRIGADE 9, 5000 NOVA GORICA,
vložek: 650,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
24. 11. 1989.

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

Sr-19098
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00134 z dne
18. 1. 2000 pod št. vložka 1/00579/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ELEX Instalacije, proizvodnja,
trgovina, d.o.o. Grgar

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Grgar 67/b, 5251 GRGAR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠIROK JOŽEF, GRGAR

67/b, 5251 GRGAR, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 18. 12. 1989.

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

Sr-19099
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00135 z dne
18. 1. 2000 pod št. vložka 1/00583/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: MITRATRANS Transport blaga
in mednarodna špedicija, d.o.o., Grivška
pot 8, Ajdovščina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Grivška pot 8, 5270 AJDOVŠ-
ČINA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUGONIČ MILAN ML.,

SLATINA 119, CAZIN, vložek: 1.600,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 9. 2. 1990; KUGO-
NIČ MILAN, GRIVŠKA POT 8, 5270 AJDO-
VŠČINA, vložek: 400,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 9. 2. 1990.

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

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

Sr-19100
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00136 z dne
18. 1. 2000 pod št. vložka 1/00584/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: GRADNJA Gradbeništvo s tr-
govino na debelo in drobno, Ozeljan 17,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ozeljan 17, 5261 ŠEMPAS
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAKUC MAJDA, V MLINU

50, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI, vložek:
680,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 12. 1989; FURLAN ALEŠ, PREKOMO-
RSKIH BRIGAD 106, 5290 ŠEMPETER
PRI GORICI, vložek: 660,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 20. 12. 1989; TERNOVEC MI-
RAN, ŠOLSKA 43, 5250 SOLKAN, vložek:
660,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 12. 1989.

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

Sr-19101
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00137 z dne
18. 1. 2000 pod št. vložka 1/00585/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: GEA d.o.o. Šempeter, storitve s
področja turizma, gostinstva in trgovine

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg Ivana Roba 7, 5290 ŠEM-
PETER PRI GORICI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FAGANEL MAJDA, CANKA-

RJEVA 50, 5000 NOVA GORICA, vložek:
1.100,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
28. 12. 1989; MERVIČ VIDA, ŠEMPAS
127, 5261 ŠEMPAS, vložek: 900,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 28. 12. 1989.

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

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

Sr-19102
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00138 z dne
18. 1. 2000 pod št. vložka 1/00589/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5317258
Firma: JAZBEC Trgovina, svetovanje,

posredovanje, kontrola kvalitete, Šem-
peter pri Gorici d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Na Pristavi 18, 5290 ŠEMPE-
TER PRI GORICI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAZBEC DANILA, NA PRI-

STAVI 18, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI,
vložek: 1.200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
14. 11. 1989; JAZBEC PETER, NA PRIS-
TAVI 18, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI,
vložek: 800,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
14. 11. 1989.

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

Sr-19103
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00139 z dne
18. 1. 2000 pod št. vložka 1/00599/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: GOTRA Transport in trgovina
Nova Gorica d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: MMP Vrtojba, 5290 ŠEMPE-
TER PRI GORICI

Osnovni kapital: 261.718,60 Sit
Ustanovitelji: VOSKION ARIS, 43. ISTR-

SKE DIVIZIJE 15, MATULJE, vložek:
49.072,30 Sit, ne  odgovarja, vstop:
6. 1. 1990; LA GORIZIANA, Via Duca d’Ao-
sta 180, GORIZIA, ITALIA, vložek:
114.501,80 Sit, ne  odgovarja, vstop:
2. 3. 1990; MAKORIČ VALTER, OREHOV-
LJE 31, 5291 MIREN, vložek: 49.072,30
Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 1. 1990; SKU-
BIN IZTOK, POD GRČNA 12, 5000 NOVA
GORICA, vložek: 49.072,30 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 6. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
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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-19104
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00140 z dne
18. 1. 2000 pod št. vložka 1/00606/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: DREN Uvozno-izvozno podjet-
je, d.o.o., Vrtovče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vrtovče 29, 5295 BRANIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LOČNIŠKAR STANISLAV,

VRTOVČE 29, 5295 BRANIK, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
28. 1. 1990.

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

Sr-19105
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00141 z dne
18. 1. 2000 pod št. vložka 1/00610/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: FER Podjetje za proizvodnjo,
posredništvo in prevoze d.o.o. Ajdov-
ščina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kidričeva 31, 5270 AJDOVŠ-
ČINA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKERL DAMJAN, KIDRI-

ČEVA 31, 5270 AJDOVŠČINA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
3. 1. 1990.

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

Sr-19106
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00142 z dne
18. 1. 2000 pod št. vložka 1/00615/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: L & M Fitness studio, d.o.o.
Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tolminskih puntarjev 2, 5000
NOVA GORICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAKAROVIČ IVAN, TOLMI-

NSKIH PUNTARJEV 2, 5000 NOVA GORI-
CA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 7. 12. 1989; LAPAJNE IGOR, IX.
KORPUSA 73, 5000 NOVA GORICA, vlo-
žek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
7. 12. 1989; LAPAJNE LIDIJA, IX. KORPU-
SA 73, 5000 NOVA GORICA, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
7. 12. 1989.

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

Sr-19107
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00143 z dne
18. 1. 2000 pod št. vložka 1/00616/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: MADIKOM trgovina in zastopa-
nje Bilje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bilje 8, 5292 RENČE
Osnovni kapital: 2.400,00 Sit
Ustanovitelji: ARČON ZVONKO, BILJE

8, 5292 RENČE, vložek: 400,00 Sit, osta-
lo, vstop: 13. 2. 1990; BERLOT MILAN,
SREBRNIČEVA 40, 5210 ANHOVO, vlo-
žek: 400,00 Sit, ostalo, vstop: 13. 2. 1990;
DIMIČ PETER, ZIDARSKA POT 1, 8250
BREŽICE, vložek: 400,00 Sit, ostalo, vs-
top: 13. 2. 1990; KNAP SILVIJ, V MLINU
13, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI, vložek:
400,00 Sit, ostalo, vstop: 13. 2. 1990;
KRULEJ FRANC, BILJE 150, 5292 REN-
ČE, vložek: 400,00 Sit, ostalo, vstop:
13. 2. 1990; MAVRIČ DARIJ, VOJKOVA
35, 5210 ANHOVO, vložek: 400,00 Sit,
ostalo, vstop: 13. 2. 1990.

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

Sr-19108
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00144 z dne

18. 1. 2000 pod št. vložka 1/00620/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: PIETA Podjetje za pogrebno
opremo in cvetličarstvo Prvačina, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prvačina 76/a, 5294 DORN-
BERK

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BENKO ANGEL, PRVAČI-

NA 76/A, 5294 DORNBERK, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
19. 12. 1989; KOŠULJANDIČ DUBROV-
KA, PREKOMORSKIH BRIGAD 13, 5290
ŠEMPETER PRI GORICI, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 12. 1989.

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

Sr-19109
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00145 z dne
18. 1. 2000 pod št. vložka 1/00622/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ELIKSIR Proizvodnja zdravi-
lne hrane 21. stoletja, d.o.o., Tolmin,
Volče 47

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Volče 47, 5220 TOLMIN
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SODJA ZORAN, VOLČE

47, 5220 TOLMIN, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 21. 12. 1989.

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

Sr-19110
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00146 z dne
18. 1. 2000 pod št. vložka 1/00633/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: COR.SIL. Transport in trgovi-
na, Nova Gorica d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kostanjeviška 20, 5000 NOVA
GORICA
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Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CORNIALI SILVAN, KOS-

TANJEVIŠKA 20, 5000 NOVA GORICA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
25. 12. 1989; MAVRIČ DEAN, BRATOV
HVALIČ 69, 5000 NOVA GORICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
25. 12. 1989.

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

Sr-19111
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00147 z dne
18. 1. 2000 pod št. vložka 1/00645/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: TRIMING Šport in rekreacija
d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cankarjeva 52, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOSMAČ DRAGO, CAN-

KARJEVA 52, 5000 NOVA GORICA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 12. 1989; NAKRST-KOSMAČ NATA-
ŠA, CANKARJEVA 52, 5000 NOVA GORI-
CA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 27. 12. 1989.

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

Sr-19112
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00148 z dne
18. 1. 2000 pod št. vložka 1/00668/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: DAMAST Notranja in zunanja
trgovina d.o.o. Bukovica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bukovica 85, 5293 VOLČJA
DRAGA

Osnovni kapital: 2.500,00 Sit
Ustanovitelji: MASTEN DANICA, BUKO-

VICA 85, 5293 VOLČJA DRAGA, vložek:
1.250,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
24. 1. 1990; NEMEC ROMANA, VOLČJA
DRAGA 57, 5293 VOLČJA DRAGA, vložek:

1.250,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
24. 1. 1990.

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

Sr-19113
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00149 z dne
18. 1. 2000 pod št. vložka 1/00675/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: LIMA EAST Proizvodnja in pro-
daja medicinskih aparatov in pripomoč-
kov d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: MMP Vrtojba, 5290 ŠEMPE-
TER PRI GORICI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LIMA S.P.A., Via Nazionale

33, SAN DANIELE, UDINE, ITALIA, vložek:
1.100,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 11. 1989; INSTRUMENTARIA ZAGREB
P.O., Rapska bb, ZAGREB, HRVATSKA,
vložek: 400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 11. 1989; PRIMORJE EXPORT-PRI-
MEX P.O., Vipavska 13, 5000 NOVA GO-
RICA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 20. 11. 1989.

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

Sr-19114
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00150 z dne
18. 1. 2000 pod št. vložka 1/00687/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: MARJAN Remont, servis in tr-
govina Nova Gorica, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Streliška 12, 5000 NOVA GO-
RICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽIŽMOND MARJAN, STRE-

LIŠKA 12, 5000 NOVA GORICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 2. 1990.

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

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

Sr-19115
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00151 z dne
18. 1. 2000 pod št. vložka 1/00691/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: CUNTA Lesno podjetje, d.o.o.,
Vipava

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ob Beli 1, 5271 VIPAVA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CUNTA IVAN, OB BELI 1,

5271 VIPAVA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 8. 1. 1990; ČEHOVIN ALE-
NKA, OB BELI 1, 5271 VIPAVA, vložek:
800,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
8. 1. 1990; ŠETINC MARTIN, KOVOV 137,
4290 TRŽIČ, vložek: 200,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 8. 1. 1990.

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

Sr-19116
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00152 z dne
18. 1. 2000 pod št. vložka 1/00692/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ZMAJ Gostinstvo, turizem in tr-
govina p.o. Vipava

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Na produ 5, 5271 VIPAVA
Osnovni kapital: 200,00 Sit
Ustanovitelji: PREMRL JURIJ, NA PRO-

DU 5, 5271 VIPAVA, vložek: 100,00 Sit,
ostalo, vstop: 26. 12. 1989; PREMRL RI-
HARD, NA PRODU 5, 5271 VIPAVA, vlo-
žek: 100,00 Sit, ostalo, vstop:
26. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe 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-19117
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00153 z dne
18. 1. 2000 pod št. vložka 1/00711/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: SANA Podjetje za zdravstveno
svetovanje d.o.o. Spodnja Idrija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Govejk 14, 5281 SPODNJA
IDRIJA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAVČIČ BENJAMIN, GO-

VEJK 14, 5281 SPODNJA IDRIJA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 2. 1990; KAVČIČ STANKA, GOVEJK
14, 5281 SPODNJA IDRIJA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 2. 1990.

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

Sr-19118
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00154 z dne
18. 1. 2000 pod št. vložka 1/00717/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ERJAVEC Prevozi in trgovina,
d.o.o., Ljubljanska 9, Idrija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 9, 5280 IDRIJA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ERJAVEC EMIL, LJUBLJA-

NSKA 9, 5280 IDRIJA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 12. 1989;
ERJAVEC ANICA, LJUBLJANSKA 9, 5280
IDRIJA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 18. 12. 1989.

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

Sr-19119
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00155 z dne
18. 1. 2000 pod št. vložka 1/00720/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: MILO & CO. Proizvodno-trgov-
sko podjetje d.o.o. Stomaž

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta 32, 5270 AJDOVŠČINA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRATINA EMIL, STOMAŽ

25, 5270 AJDOVŠČINA, vložek: 400,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 1. 1990; BRA-
TINA TOMAŽ, STOMAŽ 25, 5270 AJDOV-
ŠČINA, vložek: 400,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 19. 1. 1990; BRATINA EGON, STO-
MAŽ 25, 5270 AJDOVŠČINA, vložek:
400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
19. 1. 1990; BRATINA JANJA, STOMAŽ
25, 5270 AJDOVŠČINA, vložek: 400,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 1. 1990; BRA-
TINA VERA, STOMAŽ 25, 5270 AJDOVŠ-
ČINA, vložek: 400,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 19. 1. 1990.

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

Sr-19120
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00156 z dne
18. 1. 2000 pod št. vložka 1/00724/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: STUDIO B-A Barbina akupresu-
ra, d.o.o. Ajdovščina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stritarjeva 5, 5270 AJDOVŠ-
ČINA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KERKOČ BARBARA, ST-

RITARJEVA 5, 5270 AJDOVŠČINA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 12. 1989.

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

Sr-19121
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00157 z dne
19. 1. 2000 pod št. vložka 1/00726/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: EXPIM Podjetje za uvoz in iz-
voz ter trgovino Nova Gorica d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cankarjeva 52, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠATEJ STOJAN, CANKAR-

JEVA 52, 5000 NOVA GORICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 12. 1989; ŠATEJ MAJDA, CANKARJE-
VA 52, 5000 NOVA GORICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 12. 1989.

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

Sr-19122
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00158 z dne
19. 1. 2000 pod št. vložka 1/00729/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: IN.CO.GE.P. International con-
structions & general projectings Nova
Gorica d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: IX. Korpus 46, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BORTOLUZZI VERA CLA-

RINA, VIA S. LUCIA 5, PIEVE D’ALPAGO,
ITALIA, vložek: 400,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 20. 2. 1990; FORNASIERO ENRI-
CO, VIA MOTTA 51/G, MONSE MONSELI-
CE, ITALIA, vložek: 400,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 20. 2. 1990; ROCCA PAOLO,
VIA EUROPA 34, ESTE, ITALIA, vložek:
400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 2. 1990; ŠTURM ANTONIJA, CANKA-
RJEVA 11, 5000 NOVA GORICA, vložek:
200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 2. 1990; GIPO D.O.O. NOVA GORI-
CA, Šolska 5, 5000 NOVA GORICA, vlo-
žek: 600,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 2. 1990.

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

Sr-19123
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00159 z dne
19. 1. 2000 pod št. vložka 1/00749/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: SLOVENEX Trgovsko in prome-
tno podjetje Nova Gorica, d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bevkova 2 k, 5000 NOVA GO-
RICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FAKUČ VERA, TRG 25.

MAJA 7, 5212 DOBROVO, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 3. 1990.

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

Sr-19124
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00160 z dne
19. 1. 2000 pod št. vložka 1/00750/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: BON-DET Proizvodnja in trgo-
vina Vedrijan, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vedrijan 5, 5211 KOJSKO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MERVIČ ALBERT, VEDRI-

JAN 5, 5211 KOJSKO, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 3. 1990; ME-
RVIČ ALEŠ, VEDRIJAN 5, 5211 KOJSKO,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 3. 1990.

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

Sr-19125
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00161 z dne
19. 1. 2000 pod št. vložka 1/00752/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ČERNE Industrija, trgovina in
inženiring d.o.o. Vrtojba

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 9. September 197, Vrtojba,
5290 ŠEMPETER PRI GORICI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČERNIC FRANKO, 9. SE-

PTEMBER 197, VRTOJBA, 5290 ŠEMPE-
TER PRI GORICI, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 26. 12. 1989; NEMEC
ŽARKO, BILJE 34, 5292 RENČE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 12. 1989.

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

Sr-19126
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00162 z dne
19. 1. 2000 pod št. vložka 1/00763/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: VETAKOMERC Podjetje za tr-
govino, inženiring, usluge, zastopan je,
izvoz-uvoz in posredovanje Preserje 61,
Branik d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Preserje 61, 5295 BRANIK
Osnovni kapital: 97.634,00 Sit
Ustanovitelji: VIDMAR BORIS, PRESER-

JE 61, 5295 BRANIK, vložek: 97.634,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 1. 1990.

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

Sr-19127
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00163 z dne
19. 1. 2000 pod št. vložka 1/00768/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: LOVSTEK Steklarstvo, lesarst-
vo, trgovina d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Streliška 21, 5000 NOVA GO-
RICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LOVERČIČ CVETKO, ST-

RELIŠKA 21, 5000 NOVA GORICA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 12. 1989; LOVERČIČ IRENA, STRELI-
ŠKA 21, 5000 NOVA GORICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 12. 1989.

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

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

Sr-19128
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00164 z dne
19. 1. 2000 pod št. vložka 1/00771/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: TRIER d.o.o. Podjetje za tranzi-
tno trgovino, posredovan- je in marketi-
ng

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bazoviške brigade 5, 5270 AJ-
DOVŠČINA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: REPIČ NIKOLAJ FRANC,

BAZOVIŠKE BRIGADE 5, 5270 AJDOVŠ-
ČINA, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 12. 12. 1989.

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

Sr-19129
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00165 z dne
19. 1. 2000 pod št. vložka 1/00774/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: IPT Inženiring, proizvodnja, tr-
govina d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bratov Hvalič 49, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTRUKELJ STOJAN, BEV-

KOVA 64, 5000 NOVA GORICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 12. 1989.

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

Sr-19130
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00166 z dne
19. 1. 2000 pod št. vložka 1/00775/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:
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Firma: ORADA Podjetje za odkup in
predelavo rib in drugih morskih sadežev
d.o.o., Miran 110

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Miren 110, 5291 MIREN
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GREGORIČ NIVES, MIREN

110/ A, 5291 MIREN, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 12. 1989;
GREGORIČ VILI, MIREN 110/ A, 5291 MI-
REN, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 27. 12. 1989.

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

Sr-19131
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00167 z dne
19. 1. 2000 pod št. vložka 1/00776/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: DEL FABBRO Kovinsko pred-
elovalna dejavnost in trgovina d.o.o. Lo-
kavec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lokavec 77, 5270 AJDOVŠ-
ČINA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DEL FABBRO SREČKO,

LOKAVEC 77, 5270 AJDOVŠČINA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 12. 1989.

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

Sr-19132
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00168 z dne
19. 1. 2000 pod št. vložka 1/00790/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ELEKTROCORENTE Izdelava in
popravilo električnih instalacij Bukovi-
ca d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bukovica 39, 5293 VOLČJA
DRAGA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SULIČ ROBERT, BUKOVI-

CA 39, 5293 VOLČJA DRAGA, vložek:

1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 12. 1989; COLJA MARJAN, POTOČE,
5263 DOBRAVLJE, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 26. 12. 1989.

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

Sr-19133
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00169 z dne
19. 1. 2000 pod št. vložka 1/00797/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: MEGA Mednarodna trgovina in
gospodarsko svetovanje, d.o.o. Idrija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Župančičeva 11, 5280 IDRI-
JA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAPŠ-REJC ANDREJKA,

ŽUPANČIČEVA 11, 5280 IDRIJA, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 2. 1990; PETEK GORAN, IX.KORPUS,
5280 IDRIJA, vložek: 500,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 22. 2. 1990; SVETLIK EDVA-
RD, GRILČEVA 32, 5280 IDRIJA, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 2. 1990; LUKANČIČ MOJCA, SP. ID-
RIJA 159, 5281 SPODNJA IDRIJA, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 2. 1990.

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

Sr-19134
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00170 z dne
19. 1. 2000 pod št. vložka 1/00798/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: MERKANTILE d.o.o. zasebno
trgovsko podjetje Ajdovščina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šibeniška 27 a, 5270 AJDOV-
ŠČINA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽGAVEC PETER, ŠIBENI-

ŠKA 27 A, 5270 AJDOVŠČINA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 12. 1989.

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

Sr-19135
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00171 z dne
19. 1. 2000 pod št. vložka 1/00805/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: TIV Trgovina, rent a car in koo-
peracija, d.o.o. Idrija, Študentovska 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Študentovska 3, 5280 IDRIJA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VELIKONJA DAMJANA,

ŠTUDENTOVSKA 3, 5280 IDRIJA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
25. 2. 1990; VELIKONJA ZDENKA, CES-
TA NA BRDO 35, 1000 LJUBLJANA - VIČ,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
25. 2. 1990.

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

Sr-19136
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00172 z dne
19. 1. 2000 pod št. vložka 1/00806/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: O.K. podjetje za izdelavo kera-
mike, industrijsko obliko vanje ter orga-
niziranje kulturnih prireditev d.o.o

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Delpinova 18, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAJFEŽ JOLANDA, DEL-

PINOVA 18, 5000 NOVA GORICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 12. 1989; OREL INGRID, TRUBARJE-
VA 11, 5000 NOVA GORICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 12. 1989.

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

Sr-19137
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00173 z dne
19. 1. 2000 pod št. vložka 1/00828/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: FRUVIT Trgovina z živili in turi-
zem d.o.o. Kozana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kozana 5, 5212 DOBROVO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAKONČIČ DANICA, KO-

ZANA 5, 5212 DOBROVO, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 12. 1989.

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

Sr-19138
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00174 z dne
19. 1. 2000 pod št. vložka 1/00830/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: INKO Projektiranje in konstrui-
ranje orodij in naprav d.o.o. Nova Gori-
ca

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Damber 14, 5000 NOVA GO-
RICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PELICON LJUBO, DAM-

BER 14, 5000 NOVA GORICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
16. 12. 1989.

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

Sr-19139
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00175 z dne
19. 1. 2000 pod št. vložka 1/00834/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep

o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: TRANSPORT IN TRGOVINA
d.o.o. Šempas

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šempas 33 a, 5261 ŠEMPAS
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAKAROVIČ IZTOK, ŠEM-

PAS 33 A, 5261 ŠEMPAS, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
25. 12. 1989.

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

Sr-19140
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00176 z dne
19. 1. 2000 pod št. vložka 1/00835/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: DARMI d.o.o. Podjetje za zuna-
njo in notranjo trgovino ter zastopanje
Šempeter pri Gorici

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bratuževa 13, 5290 ŠEMPE-
TER

Osnovni kapital: 50.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOROŠEC ANDREJ, CA-

NKARJEVA 2, 5000 NOVA GORICA, vlo-
žek: 10.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 2. 1990; BENCI PAOLO, VIA MONFE-
RRATO 2, GORIZIA ITALIA, vložek:
20.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
28. 9. 1992; BLANZAN PIERPAOLO, VIA-
LE COLOMBO 8, GORIZIA, ITALIA, vložek:
20.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
28. 9. 1992.

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

Sr-19141
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00177 z dne
19. 1. 2000 pod št. vložka 1/00838/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: PRINČIČ Trgovina in elektro
servis, Vipolže d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vipolže 74, 5212 DOBROVO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRINČIČ LUČKA, VIPOL-

ŽE 74, 5212 DOBROVO, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 12. 1989;
PRINČIČ EDI, VIPOLŽE 74, 5212 DOB-
ROVO, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 28. 12. 1989.

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

Sr-19142
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00178 z dne
19. 1. 2000 pod št. vložka 1/00842/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ALTA Uvozno in izvozno podje-
tje Nova Gorica, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gradnikove brigade 51, 5000
NOVA GORICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MILJAVEC ROBERT, GRA-

DNIKOVE BRIGADE 51, 5000 NOVA GO-
RICA, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 9. 4. 1990.

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

Sr-19143
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00179 z dne
19. 1. 2000 pod št. vložka 1/00845/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: SELECTA Inženiring, proizvod-
nja in trgovina d.o.o. Tolmin

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Grajska 10, 5220 TOLMIN
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: REJC MARJAN, GRAJSKA

10, 5220 TOLMIN, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 26. 1. 1990; DAK-
SKOBLER ROBERT, IVANA SULIČA 16b,
5290 ŠEMPETER PRI GORICI, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 1. 1990.

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

Sr-19144
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00180 z dne
19. 1. 2000 pod št. vložka 1/00852/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: KOGOS Podjetje za trgovino,
proizvodnjo, gostinstvo in inženiring,
Nova Gorica d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Milojke Štrukelj 11, 5000
NOVA GORICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOBAL IVAN, MILOJKE ŠT-

RUKELJ 11, 5000 NOVA GORICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 12. 1989.

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

Sr-19145
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00181 z dne
19. 1. 2000 pod št. vložka 1/03205/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: AVTOSTAR Trgovina in zastop-
stva d.o.o. Renče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Arčoni 7, 5292 RENČE
Osnovni kapital: 600.000,00 Sit
Ustanovitelji: CARNELUTTI ANTONINO

ENRICO MARIA, VIA DOLOMITI, TAVAG-
NACCO, ITALIA, vložek: 100.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 12. 5. 1993; CAR-
NELUTTI ARTURO ISIDORO, VIA S. FRAN-
CESKO 33019, TAVAGNACCO, ITALIA,
vložek: 100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 12. 5. 1993; CARNELUTTI FRANCE-
SKO LUIGI, VIA NAZIONALE 39, TAVAG-
NACCO ITALIA, vložek: 100.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 12. 5. 1993; TROJER VI-
KTOR, ARČONI 7, 5292 RENČE, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 5. 1993; FREY VLADO, SLAVKA GRU-
MA 50, 8000 NOVO MESTO, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 5. 1993; DREV ANDREJA, DREŠINJA
VAS 46 A, 3301 PETROVČE, vložek:

50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 5. 1993; DREV MARTIN, DREŠINJA
VAS 46 A, 3301 PETROVČE, vložek:
50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 5. 1993.

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

Sr-19146
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00183 z dne
19. 1. 2000 pod št. vložka 1/00876/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: GAMA d.o.o. Proizvodnja kon-
fekcioniranih igrač, Kidričeva 14, Ajdov-
ščina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kidričeva 14, 5270 AJDOVŠ-
ČINA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARC INES, BEVKOVA 2,

5270 AJDOVŠČINA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 7. 4. 1990.

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

Sr-19147
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00184 z dne
19. 1. 2000 pod št. vložka 1/00877/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5361826
Firma: SCRIPTUM Notranja in zuna-

nja trgovina d.o.o. Nova Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Šolska 21, 5000 NOVA GORI-

CA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KORON MOJCA, IVANA

REGENTA 4, 5000 NOVA GORICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
16. 4. 1990.

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

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

Sr-19148
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00185 z dne
19. 1. 2000 pod št. vložka 1/00879/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ŽBONA-POŽGAJ Obrtno, proiz-
vodno in trgovsko podjetje, d.o.o. Gr-
gar, Grgar 156

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Grgar 156, 5251 GRGAR
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: RAZDEVŠEK-ŽBONA NE-

VENKA, GRGAR 156, 5251 GRGAR, vlo-
žek: 700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 1. 1990; POŽGAJ MARTIN, GREGOR-
ČIČEVA 15, 5000 NOVA GORICA, vložek:
700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 1. 1990; ŽBONA ZVONIMIR, GRGAR
156, 5251 GRGAR, vložek: 700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 1. 1990.

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

Sr-19149
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00186 z dne
19. 1. 2000 pod št. vložka 1/00885/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: CIDA 90 Kovinarstvo in grad-
beništvo p.o. Ajdovščina

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Lokavec 48 b, 5270 AJDOVŠ-

ČINA
Osnovni kapital: 4.503,80 Sit
Ustanovitelji: NEMEC DANILO, LOKA-

VEC 48 B, 5270 AJDOVŠČINA, vložek:
4.503,80 Sit, ostalo, vstop: 10. 1. 1990.

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

Sr-19150
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00187 z dne
19. 1. 2000 pod št. vložka 1/00886/00
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vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: TOPIMEX Trgovina, gostinstvo,
zastopanje Idrija pri Bači d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Idrija pri Bači 47, 5216 MOST
NA SOČI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAVIĆ VINKO, IDRIJA PRI

BAČI 47, 5216 MOST NA SOČI, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
7. 5. 1990.

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

Sr-19151
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00188 z dne
19. 1. 2000 pod št. vložka 1/00888/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: JUNA-COM Podjetje za trgovi-
no, inženiring, usluge, zastopa- nje in
posredovanje, Šempeter pri Gorici d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Krožna cesta 32, Vrtojba,
5290 ŠEMPETER PRI GORICI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NANUT FRANC, KROŽNA

CESTA 32, VRTOJBA, 5290 ŠEMPETER
PRI GORICI, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 27. 12. 1989; JURETIČ ED-
VARD, XXX. DIVIZIJE 13 A, 5000 NOVA
GORICA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 27. 12. 1989.

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

Sr-19152
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00189 z dne
19. 1. 2000 pod št. vložka 1/00891/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: STEFANI & MIHAJLO TRADE
Uvoz, izvoz in trgovina d.o.o. Šempeter

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica padlih borcev 5, 5290
ŠEMPETER PRI GORICI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ETEROVIĆ ŠTEFICA, UL.

PADLIH BORCEV 5, 5290 ŠEMPETER PRI
GORICI, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 7. 4. 1990.

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

Sr-19153
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00190 z dne
19. 1. 2000 pod št. vložka 1/00894/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: PIKATRONIK Proizvodnja, trgo-
vina, projektiranje, inženiring, storitve,
Nova Gorica, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: XXX. Divizije 13 c, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: AČKO BRUNO, XXX. DIVI-

ZIJE 13 C, 5000 NOVA GORICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 3. 1990; MATELIČ SILVANA, GRADNI-
KOVE BRIGADE 49, 5000 NOVA GORICA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 3. 1990.

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

Sr-19154
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00191 z dne
19. 1. 2000 pod št. vložka 1/00901/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: GROCOMERC Trgovina in pos-
redništvo d.o.o. Ajdovščina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ivana Kosovela 31, 5270 AJ-
DOVŠČINA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽVOKELJ BOGDAN, IVA-

NA KOSOVELA 31, 5270 AJDOVŠČINA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
21. 1. 1990.

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

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

Sr-19155
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00192 z dne
19. 1. 2000 pod št. vložka 1/00903/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: TEHNIK Trgovsko podjetje
d.o.o. Most na Soči št. 51

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Most na Soči 51, 5216 MOST
NA SOČI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CVETREŽNIK IVAN, IDRI-

JA PRI BAČI 77, 5216 MOST NA SOČI,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
18. 12. 1989; CVEK ZLATKO, CIRILA KO-
SMAČA 25, 5220 TOLMIN, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
18. 12. 1989.

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

Sr-19156
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00193 z dne
19. 1. 2000 pod št. vložka 1/00911/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ŽEŽLIN Trgovina in transport,
Šempeter pri Gorici d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: V Mlinu 29, 5290 ŠEMPETER
PRI GORICI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽEŽLIN RENATO, V MLI-

NU 29, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 12. 1989; ŽEŽLIN SONJA, V MLINU
29, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 12. 1989.

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

Sr-19157
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00194 z dne
19. 1. 2000 pod št. vložka 1/00913/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: IGLA Vzdrževanje šivalnih stro-
jev, Bukovica d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bukovica 58, 5293 VOLČJA
DRAGA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PODBERSIČ RAJMUND,

BUKOVICA 58, 5293 VOLČJA DRAGA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
17. 1. 1990.

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

Sr-19158
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00195 z dne
19. 1. 2000 pod št. vložka 1/00915/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: KATARINA Šport konfekcija
d.o.o. Branik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Preserje 61, 5295 BRANIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DALLAN GIUSEPPE, VIA

COSTELLUNA 46, CASTELFRANCO VE-
NETO, ITALIA, vložek: 1.400,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 8. 9. 1989; VIDMAR NEVA,
PRESERJE 61, 5295 BRANIK, vložek:
200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
8. 9. 1989; OBRTNA ZADRUGA ZMO, IX.
KORPUS 80, 5000 NOVA GORICA, vlo-
žek: 400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
8. 9. 1989.

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

Sr-19159
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00196 z dne
19. 1. 2000 pod št. vložka 1/00916/00

vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ELKA d.o.o., usluge in trgovina
Orehovica 3, Podnanos

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Orehovica 3, 5272 PODNA-
NOS

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRATOŽ JOLANDA, ORE-

HOVICA 3, 5272 PODNANOS, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
9. 2. 1990.

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

Sr-19160
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00197 z dne
19. 1. 2000 pod št. vložka 1/00917/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5382696
Firma: TURIZEM LOKVE Turizem, tr-

govina, gostinstvo d.o.o. Lokve
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Lokve 49, 5252 TRNOVO PRI

GORICI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOLENC RAJMUND, POD

GRČNO 4, 5000 NOVA GORICA, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 12. 1989; SKOK BRANKO, LOKVE
49, 5252 TRNOVO, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 12. 1989; SKOK
VLADIMIR, LOKVE 7, 5252 TRNOVO PRI
GORICI, vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 15. 12. 1989; SKOK EDBIN, LOK-
VE 24, 5252 TRNOVO PRI GORICI, vlo-
žek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 12. 1989.

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

Sr-19161
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00198 z dne
19. 1. 2000 pod št. vložka 1/00925/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: HIDROS Storitve in trgovina
d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prvomajska 86, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HOČEVAR MARIJA, IZTO-

KOVA 12, 5000 NOVA GORICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
30. 12. 1990; HOČEVAR JANEZ, IZTOKO-
VA 12, 5000 NOVA GORICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
30. 12. 1990.

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

Sr-19162
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00199 z dne
19. 1. 2000 pod št. vložka 1/00926/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: AVTOMARKET MIHELJ d.o.o.
Ajdovščina, Cesta 8

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta 8, 5270 AJDOVŠČINA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIHELJ DANILO, CESTA

8, 5270 AJDOVŠČINA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 4. 1990.

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

Sr-19163
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00200 z dne
19. 1. 2000 pod št. vložka 1/00930/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: DUPLEX Export-import Nova
Gorica, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ivana Regenta 46, 5000
NOVA GORICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VOLK MIRAN, GRADNIKO-

VE BRIGADE 31, 5000 NOVA GORICA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
25. 4. 1990.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-19164
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00201 z dne
19. 1. 2000 pod št. vložka 1/00936/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ZRNO Notranja in zunanja tr-
govina, d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šolska 28, 5000 NOVA GORI-
CA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KORŠIČ IVAN, ŠOLSKA

28, 5000 NOVA GORICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 3. 1990; KORŠIČ MARIJA, ŠOLSKA
28, 5000 NOVA GORICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 3. 1990.

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

Sr-19165
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00202 z dne
19. 1. 2000 pod št. vložka 1/00943/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: KUNIS vzreja in prodaja malih
živali d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Med ogradami 40, 5000
NOVA GORICA

Osnovni kapital: 1.400.000,00 Sit
Ustanovitelji: FURLAN IGOR, MED OG-

RADAMI 40, 5000 NOVA GORICA, vložek:
1.400.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
14. 4. 1990.

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

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

Sr-19166
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00203 z dne
19. 1. 2000 pod št. vložka 1/00944/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: LUKAS Izdelava, obnavljanje
oz. proizvodnja tapeciranega pohištva
ter oprema objektov, Šempas 48, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šempas 48, 5261 ŠEMPAS
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GLEŠČIČ IVO, ŠEMPAS

48, 5261 ŠEMPAS, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 16. 1. 1990; GLEŠ-
ČIČ GABRIJELA, ŠEMPAS 48, 5261 ŠEM-
PAS, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 16. 1. 1990.

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

Sr-19167
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00204 z dne
19. 1. 2000 pod št. vložka 1/00948/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: FAIMPEX Trgovina, export, im-
port d.o.o. Miren

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Miren 173, 5291 MIREN
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FAGANELI NEVENKA, MI-

REN 173, 5291 MIREN, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 5. 1990.

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

Sr-19168
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00205 z dne
19. 1. 2000 pod št. vložka 1/00953/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: COLOREX Trgovina z drogerij-
skim blagom d.o.o. Solkan

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: IX. Korpusa 82, 5250 SOL-
KAN

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČRV SONJA, CANKARJE-

VA 80, 5000 NOVA GORICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
10. 5. 1990.

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

Sr-19169
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00206 z dne
19. 1. 2000 pod št. vložka 1/00954/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: PLANINKA Podjetje za zasto-
panje, trgovino, posredovanje in sveto-
vanje d.o.o. Ajdovščina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lavričeva 48, 5270 AJDOVŠ-
ČINA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARC JOŽE, LAVRIČEVA

48, 5270 AJDOVŠČINA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 3. 1990;
MARC DAVID, LAVRIČEVA 48, 5270 AJ-
DOVŠČINA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 26. 3. 1999.

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

Sr-19170
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00207 z dne
19. 1. 2000 pod št. vložka 1/00955/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: WORK TRADING COO Podjetje
za izvoz in uvoz d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prvomajska 37, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SAMPOLO MARIO, CANO-

VA 11, GORIZIA-ITALIA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 9. 1992.

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

Sr-19171
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00223 z dne
1. 2. 2000 pod št. vložka 1/00330/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Firma: SEAN p.o. zasebno trgovsko in
proizvodno podjetje Male Žablje

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Male Žablje 46, 5263 DOB-

RAVLJE
Osnovni kapital: 500,00 Sit
Ustanovitelji: SEVER ANTON, Male Žab-

lje 46, 5263 DOBRAVLJE, vložek: 500,00
Sit, ostalo, vstop: 12. 10. 1989.

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

Sr-19172
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00182 z dne
19. 1. 2000 pod št. vložka 1/00857/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: AJDA podjetje za proizvodnjo,
trgovino in posredovanje d.o.o. Ajdov-
ščina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tovarniška 3 b, 5270 AJDOV-
ŠČINA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JOVANOVIĆ MIODRAG,

TOVARNIŠKA 3 B, 5270 AJDOVŠČINA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
7. 3. 1990.

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

Sr-19173
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00224 z dne

1. 2. 2000 pod št. vložka 1/00336/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Firma: GUMSHOP Trgovina z gume-
notehničnimi izdelki, Dijaška 12, Tolmin
p.o.

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Dijaška 12, 5220 TOLMIN
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KERIN BOJAN, PRAPET-

NO 12, 5220 TOLMIN, vložek: 2.000,00
Sit, ostalo, vstop: 21. 8. 1989.

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

Sr-19174
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00225 z dne
1. 2. 2000 pod št. vložka 1/00959/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Firma: BARCA Video produkcija d.o.o.
Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trinka Zamejskega 5, 5000
NOVA GORICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARKIČ JOŽKO, TRINKA

ZAMEJSKEGA 5, 5000 NOVA GORICA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
13. 2. 1990.

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

Sr-19175
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00226 z dne
1. 2. 2000 pod št. vložka 1/00968/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Firma: RELAX Zasebno podjetje za
šport in turizem, d.o.o., Kosovelova 7,
Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kosovelova 7, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MANFREDA ALJOŠA, KO-

SOVELOVA 7, 5000 NOVA GORICA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
29. 3. 1990.

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

Sr-19176
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00227 z dne
1. 2. 2000 pod št. vložka 1/00971/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Firma: SV. LUCIJA Trgovsko podjetje
d.o.o. Most na Soči št. 62

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Most na Soči 62, 5216 MOST
NA SOČI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GREGORČIČ BORIS, ŽA-

GARJEVA 5, 5220 TOLMIN, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
30. 1. 1990; GREGORČIČ MARIJA, ŽAGA-
RJEVA 5, 5220 TOLMIN, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 1. 1990.

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

Sr-19177
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00228 z dne
1. 2. 2000 pod št. vložka 1/00974/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Firma: TRANSPORT ARČON Trgovina,
Renče d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Žigoni 101, 5292 RENČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ARČON MILOVAN, ŽIGO-

NI 101, 5292 RENČE, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 12. 1989.

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



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 47 / 1. 6. 2000 / Stran 4417

Sr-19178
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00229 z dne
1. 2. 2000 pod št. vložka 1/00975/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Firma: DELFIN Import, export, trgovi-
na in turizem d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gradnikove brigade 23, 5000
NOVA GORICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JELIĆ BORIS, GRADNIKO-

VE BRIGADE 23, 5000 NOVA GORICA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
28. 5. 1990.

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

Sr-19179
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00230 z dne
1. 2. 2000 pod št. vložka 1/00988/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Firma: ZMAREX Trgovina in zastopst-
va Bilje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bilje 182, 5292 RENČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LASIČ ZMAGO, BILJE 182,

5292 RENČE, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 3. 6. 1990; LASIČ RENA-
TO, BILJE 182, 5292 RENČE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
3. 6. 1990.

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

Sr-19180
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00231 z dne
1. 2. 2000 pod št. vložka 1/00989/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Firma: EUROST Podjetje za trgovino
in storitve Miren, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vrtoče 8, 5291 MIREN
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIŠOT STANKA, VRTOČE

8, 5291 MIREN, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 3. 6. 1990.

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

Sr-19181
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00232 z dne
1. 2. 2000 pod št. vložka 1/00990/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Firma: OBLIČ Proizvodnja, servis, tr-
govina d.o.o. Solkan

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tominčeva 14, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HUMAR JOŽEF, TOMIN-

ČEVA 14, 5250 SOLKAN, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
14. 4. 1990; BIJUKLIČ VLADIMIR, TOMIN-
ČEVA 14, 5250 SOLKAN, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
14. 4. 1990.

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

Sr-19182
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00233 z dne
1. 2. 2000 pod št. vložka 1/00992/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Firma: HAREJ d.o.o. podjetje za proiz-
vodnjo keramičnih in gradbenih izdel-
kov, Dornberk, Prešernova 26

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prešernova 26, 5294 DORN-
BERK

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HAREJ RAJKO, PREŠER-

NOVA 26, 5294 DORNBERK, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 12. 1989.

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

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

Sr-19183
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00234 z dne
1. 2. 2000 pod št. vložka 1/01006/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Firma: AGRAM Mednarodni turizem
d.o.o. Miren 222/b

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Miren 222/b, 5291 MIREN
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BABELIĆ DJURO, SREB-

RNIČEVA 2, 6000 KOPER, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 5. 1990; KUZELJ DENIS, ROZMANO-
VA 68 E, 6000 KOPER, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 5. 1990.

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

Sr-19184
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00235 z dne
1. 2. 2000 pod št. vložka 1/01015/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Firma: G & M Svetovanje, posredova-
nje in trgovina d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tolminskih puntarjev 30,
5000 NOVA GORICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAFFI GORAZD, GRADNI-

KOVE BRIGADE 39, 5000 NOVA GORICA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 2. 1990.

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

Sr-19185
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00236 z dne
1. 2. 2000 pod št. vložka 1/01016/00 vpi-
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salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Firma: RASTO TRADE Izvoz, uvoz in
trgovina d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gradnikove brigade 9, 5000
NOVA GORICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STOJKOVIĆ RADOVAN,

GRADNIKOVE BRIGADE 9, 5000 NOVA
GORICA, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 10. 6. 1990.

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

Sr-19186
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00237 z dne
1. 2. 2000 pod št. vložka 1/01017/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Firma: CARMEN Trgovina in prevozi
p.o. Ajdovščina

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Cebejeva 39, 5270 AJDOVŠ-

ČINA
Osnovni kapital: 3.960,80 Sit
Ustanovitelji: VALES KARMEN, CEBE-

JEVA 39, 5270 AJDOVŠČINA, vložek:
3.960,80 Sit, ostalo, vstop: 27. 3. 1990.

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

Sr-19187
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00238 z dne
1. 2. 2000 pod št. vložka 1/01018/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Firma: ZENIT Podjetje za promet bla-
ga in storitev, marketing, izvoz-uvoz in
zastopanje d.o.o. Cankarjeva 54, Nova
Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cankarjeva 54, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 2.200,00 Sit
Ustanovitelji: STANKOVIĆ DARINKA, CA-

NKARJEVA 54, 5000 NOVA GORICA, vlo-

žek: 1.100,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
3. 5. 1990; STANKOVIĆ DIMITRIJE, CAN-
KARJEVA 54, 5000 NOVA GORICA, vlo-
žek: 1.100,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
3. 5. 1990.

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

Sr-19188
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00239 z dne
2. 2. 2000 pod št. vložka 1/01027/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Firma: PIXIES, NEURAL & PARALEL
SYSTEMS Računalniški inženiring in in-
formatika, d.o.o. Nova Gorica, Sončna
17

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sončna 17, 5000 NOVA GO-
RICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TAVČAR IGOR, SONČNA

17, 5000 NOVA GORICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
18. 6. 1990.

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

Sr-19189
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00240 z dne
2. 2. 2000 pod št. vložka 1/01028/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Firma: TRITEX Trgovina in posredniš-
tvo d.o.o. Šmartno

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmartno 88, 5211 KOJSKO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRBIŽAN IZTOK, ŠMART-

NO 88, 5211 KOJSKO, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 5. 1990.

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

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

Sr-19190
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00241 z dne
2. 2. 2000 pod št. vložka 1/01035/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Firma: ETIENNE Modna oblačila d.o.o.
Cerkno

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zakojca 33, 5282 CERKNO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUSTERLE HILARIJ, ZA-

KOJCA 33, 5282 CERKNO, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
19. 4. 1990; CRNIĆ SLOBODANKA, HRE-
NOVA 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
19. 4. 1990.

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

Sr-19191
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00242 z dne
2. 2. 2000 pod št. vložka 1/01038/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Firma: AVTO - STORITVE SULIČ d.o.o.
IX. Korpusa 10, Idrija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: IX. Korpus 10, 5280 IDRIJA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SULIĆ SUVAD, IX. KOR-

PUS 10, 5280 IDRIJA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 6. 1990.

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

Sr-19192
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00243 z dne
2. 2. 2000 pod št. vložka 1/01042/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:
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Firma: TOPREX Poslovne storitve, pro-
izvodnja in trgovina d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rada Simonitija 30, 5000
NOVA GORICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEŠIČ MILOŠ, UL. RADA

SIMONITIJA 30, 5000 NOVA GORICA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
1. 2. 1990.

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

Sr-19193
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00244 z dne
2. 2. 2000 pod št. vložka 1/01055/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Firma: VRTNICA Podjetje za izdelavo
oblačil d.o.o. Cerkno

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Otalež 29 a, 5282 CERKNO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JERAM BOGDANA, OTA-

LEŽ 29 A, 5282 CERKNO, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
19. 4. 1990; BOGATAJ NADA, OTALEŽ 29
A, 5282 CERKNO, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 19. 4. 1990.

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

Sr-19194
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00245 z dne
2. 2. 2000 pod št. vložka 1/01057/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Firma: KOCKA 1992 Podjetje za trgo-
vino, proizvodnjo, gostinstvo, inženiring
Nova Gorica, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bevkova 94 a, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LUKMAN BOJAN, BEVKO-

VA 94 A, 5000 NOVA GORICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:

10. 1. 1990; LUKMAN IVO, CANKARJEVA
26, 5000 NOVA GORICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
10. 1. 1990.

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

Sr-19195
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00266 z dne
9. 2. 2000 pod št. vložka 1/01059/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Firma: DEL Podjetje za promet z vred-
nostnimi papirji d.o.o. Idrija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vojkova 8, 5280 IDRIJA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FMR Podjetje za financira-

nje, marketing in razvoj p.o. Idrija, Vojkova
10, 5280 IDRIJA, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 6. 1990.

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

Sr-19196
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00267 z dne
9. 2. 2000 pod št. vložka 1/01061/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Firma: ROLYMAS d.o.o. podjetje za
proizvodnjo, uvoz in izvoz, Renče, Gra-
dišče 54

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gradišče 54, 5292 RENČE
Osnovni kapital: 148.000,00 Sit
Ustanovitelji: TAVIANI S.R.L., Via Romai-

ano 1, PISA PISA, vložek: 74.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 22. 3. 1990; STUBE-
LJ STOJAN, GRADIŠČE 54, 5292 REN-
ČE, vložek: 74.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 22. 3. 1990.

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

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

Sr-19197
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00268 z dne
9. 2. 2000 pod št. vložka 1/01064/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Firma: RE ZA Export import d.o.o.
Opatje selo 20, Kostanjevica na Krasu

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Opatje selo 20, 5291 MIREN
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAVADLAV BORIS, OPAT-

JE SELO 20, 5296 KOSTANJEVICA NA
KRASU, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 28. 5. 1990; REMEC DARKO,
LISKUR 2, 5000 NOVA GORICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
28. 5. 1990.

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

Sr-19198
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00269 z dne
9. 2. 2000 pod št. vložka 1/01077/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Firma: CERES Trgovina, agrokemija
in svetovanje d.o.o. Kozana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kozana 11, 5212 DOBROVO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRINČIČ BOLESLAV, KO-

ZANA 11, 5212 DOBROVO, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 12. 1989.

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

Sr-19199
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00270 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01080/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
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o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: EUMARK d.o.o. proizvodnja, tr-
govina, izvoz-uvoz, marke- ting, Miren

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Miren 222/b, 5291 MIREN
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: ZORN ANDREJ, PRVAČI-

NA 226, 5294 DORNBERK, vložek:
700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 4. 1990; KLANČIČ VILJEM, MIREN
222 B, 5291 MIREN, vložek: 700,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 12. 4. 1990; SULI-
GOI CARLO, SCUOLA AGRARIA 24, GORI-
ZIA, vložek: 700,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 12. 4. 1990.

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

Sr-19200
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00275 z dne
9. 2. 2000 pod št. vložka 1/01116/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Firma: WIG Proizvodnja, zastopništvo
in trgovina Nova Gorica d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vojkova 8 c, 5000 NOVA GO-
RICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČERNE ALEŠ, VOJKOVA

8 C, 5000 NOVA GORICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
7. 6. 1990.

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

Sr-19201
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00276 z dne
9. 2. 2000 pod št. vložka 1/01117/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Firma: LADIES & GENTLEMEN d.o.o.
Modna konfekcija, Štrancarjeva 4, Ajdo-
všči. na

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Štrancarjeva 4, 5270 AJDOV-
ŠČINA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: PELJHAN MATEJ, VOJKO-

VA 9, 5270 AJDOVŠČINA, vložek: 700,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 3. 1990; PE-
LJHAN URSULA, VOJKOVA 9, 5270 AJ-
DOVŠČINA, vložek: 700,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 3. 3. 1990; PELJHAN ANA,
VOJKOVA 9, 5270 AJDOVŠČINA, vložek:
700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
3. 3. 1990.

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

Sr-19202
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00277 z dne
9. 2. 2000 pod št. vložka 1/01124/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Firma: BOMI Inženiring in trgovina
d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pri hrastu 9, 5000 NOVA GO-
RICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BON KLANJŠČEK MIR-

JAM, PRI HRASTU 9, 5000 NOVA GORI-
CA, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 28. 7. 1990.

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

Sr-19203
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00278 z dne
9. 2. 2000 pod št. vložka 1/01125/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Firma: VITA Trgovina in posredovanje
d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gradnikove brigade 31, 5000
NOVA GORICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIDANOVIČ MILORAD,

GRADNIKOVE BRIGADE 31, 5000 NOVA
GORICA, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 1. 8. 1990.

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

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

Sr-19204
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00279 z dne
9. 2. 2000 pod št. vložka 1/01133/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Firma: TURIST BIRO LASTOVKA d.o.o.
Vipavska 100, Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vipavska 100, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VELIKONJA MARIJA KRIS-

TINA, RUTARJEVA 2, 5000 NOVA GORI-
CA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 18. 12. 1989; VELIKONJA ZDRAV-
KO, RUTARJEVA 2, 5000 NOVA GORICA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
18. 12. 1989.

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

Sr-19205
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00280 z dne
9. 2. 2000 pod št. vložka 1/01134/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Firma: VEDIREX Trgovina in zastopa-
nje, d.o.o., Šempeter pri Gorici

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: MMP VRTOJBA ŠT.4, 5290
ŠEMPETER PRI GORICI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRIMEX Mednarodna trgo-

vina p.o., Vipavska 13, 5000 NOVA GORI-
CA, vložek: 1.200,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 2. 4. 1990; VEDITRADE Intermedia-
zioni, Rappresentanze, Import-Export, Via
Sedla 292, PIETRO AL NATIS., UDINE, ITA-
LIA, vložek: 800,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 2. 4. 1990.

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

Sr-19206
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00281 z dne
9. 2. 2000 pod št. vložka 1/01136/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Firma: RENC Podjetje za trgovanje na
debelo in drobno d.o.o. Renče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Arčoni 20, 5292 RENČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ARČON FRANKO, ARČO-

NI 20, 5292 RENČE, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 17. 1. 1990; FUR-
LAN MIRAN, RENČE 46, 5292 RENČE,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
17. 1. 1990.

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

Sr-19207
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00282 z dne
9. 2. 2000 pod št. vložka 1/01138/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Firma: EUROMARKET d.o.o. Proizvod-
no trgovsko podjetje Bukovica 49/a, Vo-
lčja Draga

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bukovica 49 a, 5293 VOLČJA
DRAGA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TERČON JANKO, BUKO-

VICA 27, 5293 VOLČJA DRAGA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
31. 3. 1990; TERČON SONJA, BUKOVI-
CA 27, 5293 VOLČJA DRAGA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
31. 3. 1990.

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

Sr-19208
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00283 z dne

10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01139/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5403561
Firma: SAMANTHA Trgovina na debe-

lo in drobno, export-import Nova Gorica
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bratov Hvalič 144, 5000
NOVA GORICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAMPRET VLASTA, IVANA

SULIČA 6 B, 5290 ŠEMPETER PRI GORI-
CI, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 25. 4. 1990; LAMPRET MIRAN, IVA-
NA SULIČA 6 B, 5290 ŠEMPETER PRI GO-
RICI, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 25. 4. 1990.

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

Sr-19209
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00271 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01090/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5400759
Firma: HIP d.o.o. notranja in zunanja

trgovina Nova Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Vipavska cesta, 5000 NOVA

GORICA
Osnovni kapital: 200.000,00 Sit
Ustanovitelji: MOZETIČ BOJAN, A. GA-

BRŠČKA 44, 5290 ŠEMPETER PRI GORI-
CI, vložek: 200.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 5. 11. 1990.

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

Sr-19210
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00272 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01110/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: FON Trgovina z živilskimi pro-
izvodi p.o. Trnovo ob Soči 21

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Trnovo ob Soči 21, 5252 TR-

NOVO OB SOČI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FON DANILO, TRNOVO

OB SOČI 21, 5252 TRNOVO OB SOČI,
vložek: 2.000,00 Sit, ostalo, vstop:
30. 7. 1990.

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

Sr-19211
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00273 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01114/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: MAX Import-export, Ozeljan 17,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ozeljan 17, 5261 ŠEMPAS
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TERNOVEC VESNA, M.

VELUŠČKA 13, 5000 NOVA GORICA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
17. 7. 1990; TERNOVEC MIRAN, ŠOLSKA
43, 5250 SOLKAN, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 17. 7. 1990.

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

Sr-19212
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00274 z dne
9. 2. 2000 pod št. vložka 1/01115/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Firma: WALCOM Proizvodnja, trgovi-
na, zunanjetrgovinska dejavnost in eko-
nomske storitve Nova Gorica d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: IX. korpus 26, 5000 NOVA GO-
RICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VODOPIVEC VALTER, IX.

KORPUS 26, 5000 NOVA GORICA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
14. 12. 1989; VODOPIVEC DENIS, IX. KO-
RPUS 26, 5000 NOVA GORICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
14. 12. 1989.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-19213
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00284 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01142/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5402131
Firma: BIMA Trgovina in poslovne sto-

ritve d.o.o. Branik
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Branik 36 a, 5295 BRANIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BIRSA ZDRAVKO, MER-

LJAKI 15, 5292 RENČE, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 8. 1990.

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

Sr-19214
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00285 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01159/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5419921
Firma: DEGRA INŽENIRING d.o.o.

Nova Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: IX. korpus 86, 5250 SOLKAN
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DRMOTA TANJA, I. GRAD-

NIKA 24, 5210 ANHOVO, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 11. 1989;
DERMOTA LJUBO, I. GRADNIKA 24, 5210
ANHOVO, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 23. 11. 1989.

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

Sr-19215
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00286 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01166/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: LOTOS Proizvodno, trgovsko
podjetje d.o.o. Nova Gorica, Cankarjeva
74

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cankarjeva 74, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BUCIK MAGDALENA, CA-

NKARJEVA 74, 5000 NOVA GORICA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
3. 7. 1990.

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

Sr-19216
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00287 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01165/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: PIONIR Podjetje za radiestezij-
ske dejavnosti, d.o.o. tolmin, Tolminske-
ga punta 2

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tolminskega punta 2, 5220
TOLMIN

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTURM FRANC, TOLMIN-

SKEGA PUNTA 2, 5220 TOLMIN, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 6. 1990.

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

Sr-19217
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00288 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01167/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5407486
Firma: INGRA Gradbeništvo in trgovi-

na, Šempeter pri Gorici d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul.Bratov Nemec 5, 5290 ŠE-
MPETER PRI GORICI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NEMEC BOGDAN,

UL.BRATOV NEMEC 5, 5290 ŠEMPETER
PRI GORICI, vložek: 2.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 30. 8. 1990.

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

Sr-19218
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00289 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01170/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: TORI Trgovsko in proizvodno
podjetje d.o.o. Šempeter

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ivana Suliča 9, 5290 ŠEMPE-
TER PRI GORICI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAZLOM SAHITI, UL. SA-

LKO MUDERIZI b.b., PEĆ, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
25. 8. 1990.

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

Sr-19219
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00290 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01174/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: GRUDA Proizvodnja, trgovina
in posredovanje d.o.o. Ajdovščina, Iva-
na Kosovela 17

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ivana Kosovela 17, 5270 AJ-
DOVŠČINA

Osnovni kapital: 2.500,00 Sit
Ustanovitelji: RASPOR DARINKA, IVANA

KOSOVELA 17, 5270 AJDOVŠČINA, vlo-
žek: 2.500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 12. 1989.

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

Sr-19220
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00291 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01188/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: AMON Trgovina in storitve
d.o.o. Bukovica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bukovica l, 5292 RENČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARINIČ ANDREJ, I. SU-

LIČA 14/B, 5290 ŠEMPETERPRI PRI GO-
RICI, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 13. 5. 1991; FERRARI MAJA, ŠOL-
SKA 20, 5000 NOVA GORICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
10. 2. 1992.

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

Sr-19221
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00292 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01191/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ITALMARMOR d.o.o. Obdelava
marmorja, Podnanos 8

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podnanos št. 8, 5272 PODNA-
NOS

Osnovni kapital: 44.664,00 Sit
Ustanovitelji: TRČEK MARIJAN, PODNA-

NOS 8, 5272 PODNANOS, vložek:
15.186,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
7. 5. 1990; BIGATTON FERRUCCIO, PRA-
TTO 37, GORIZIA, vložek: 14.739,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 7. 5. 1990; JAKON-
ČIČ ROBERT, BRIGATA PAVIA 29 B, GO-
RIZIA, vložek: 14.739,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 7. 5. 1990.

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

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

Sr-19222
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00293 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01192/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: DUMIX Gostinske storitve in tr-
govina d.o.o. Bovec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mala vas 16, 5230 BOVEC
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DUMANIČ MIROSLAV,

VLAHOVIČEVA 1, 6280 ANKARAN, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
17. 9. 1990; MIKUŽ MARJAN, XXX. DIVIZI-
JE 13 D, 5000 NOVA GORICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
17. 9. 1990.

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

Sr-19223
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00294 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01193/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: TRIS Trgovina in storitve d.o.o.
Kanal

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Partizanska 5, 5213 KANAL
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JURMAN MARČELA, PAR-

TIZANSKA 5, 5213 KANAL, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
8. 8. 1990.

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

Sr-19224
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00295 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01196/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep

o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: PROFILIMPEX Proizvodnja le-
senih in plastičnih izdelkov, trgo- vina in
inženiring d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cankarjeva 11, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PERTOVT BORIS, CANKA-

RJEVA 11, 5000 NOVA GORICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 6. 1990; ŠULIGOJ KARLO, VIA SCU-
OLA AGRARIA 26, GORIZIA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 6. 1990.

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

Sr-19225
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00296 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01206/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: TIG Trgovina in gradbeništvo
d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: IX. Korpus 54, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEČENKO BORIS, IX. KO-

RPUS 54, 5250 SOLKAN, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 9. 1990; GREGORIČ FRANC, ŽAPU-
ŽE 59, 5270 AJDOVŠČINA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 9. 1990.

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

Sr-19226
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00297 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01207/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: KRIŽAJ oblikovanje d.o.o. Aj-
dovščina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Titov trg 7/c, 5270 AJDOVŠ-
ČINA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRIŽAJ SVETOZAR, TU-

GOMERJEVA 50, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
4. 9. 1990.

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

Sr-19227
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00298 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01213/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ŠUBER Trgovina in zastopstvo
d.o.o. Šempas

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vitovlje b.š., 5261 ŠEMPAS
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠUBER IZIDOR, GRADNI-

KOVE BRIGADE 41, 5000 NOVA GORICA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
18. 9. 1990.

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

Sr-19228
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00299 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01217/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: PAR Računalniški inženiring
d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vodovodna pot 4, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: MARC PETER, VETRIŠČE

13, 5000 NOVA GORICA, vložek: 700,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 7. 1990; VID-
MAR ANDREJ, VETRIŠČE 13, 5000 NOVA
GORICA, vložek: 700,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 12. 7. 1990; AMBROŽ RO-
BERT, CANKARJEVA 40, 5000 NOVA GO-
RICA, vložek: 700,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 12. 7. 1990.

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

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

Sr-19229
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00300 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01225/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: AGEMA Mednarodno trgovsko
podjetje d.o.o. Idrija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: H. Freyerja 3, 5280 IDRIJA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SEDEJ GRETA, H. FRE-

YERJA 3, 5280 IDRIJA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 9. 1990; SE-
LJAK IZTOK, SP. IDRIJA 115, 5281 SPO-
DNJA IDRIJA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 28. 9. 1990.

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

Sr-19230
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00301 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01231/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5416922
Firma: KAIMANO INTERNATIONAL

Proizvodnja, predmetov za gospodinjst-
vo d.o.o. Vrtojba

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: MMP VRTOJBA št 6, 5290 ŠE-
MPETER

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRIMEX, MEDNARODNA

TRGOVINA P.O. NOVA GORICA, Vipavska
13, 5000 NOVA GORICA, vložek: 600,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 6. 1990; COR-
TELERIE KAIMANO S.R.L., VIA AMENDO-
LA 1, ACQUI Terme, Italia, Via Amendola 1,
ACQUI TERME, ITALIA, vložek: 1.400,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 6. 1990.

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

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

Sr-19231
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00302 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01240/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ŽAGAR Trgovina in servis p.o.
Bovec

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Inudstrijska cona 1, 5230 BO-

VEC
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽAGAR VLADIMIR, ŽAGA

116, 5230 BOVEC, vložek: 2.000,00 Sit,
ostalo, vstop: 19. 9. 1990.

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

Sr-19232
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00303 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01247/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: STRELA Podjetje za varovanje
premoženja d.o.o. Tolmin

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gaberje 29/a, 5220 TOLMIN
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEBAN RADOVAN, LJUBI-

NJ 17, 5220 TOLMIN, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 7. 1990; PA-
VŠIČ LUDVIK, GABRJE 29/a, 5220 TOL-
MIN, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 17. 7. 1990.

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

Sr-19233
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00304 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01252/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:
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Firma: KARATES Proizvodnja in trgo-
vina, Nova Gorica d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gradnikove brigade 49, 5000
NOVA GORICA

Osnovni kapital: 202.000,00 Sit
Ustanovitelji: REJC IVAN ZORISLAV,

TRG SREBRNIČA 5, 5000 NOVA GORICA,
vložek: 200.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 4. 9. 1990; SLEJKO ZORAN, VRHOV-
LJE PRI KOJSKEM, 5211 KOJSKO, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
4. 9. 1990; MARINIČ BORIS, ZALI BREG
10/C, 5212 DOBROVO, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 9. 1990.

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

Sr-19234
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00305 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01259/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: AUDIO VIDEO CENTER - FUR-
ČIČ p.o. Tolmin

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Gregorčičeva 1, 5220 TOL-

MIN
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FURČIČ MIRO, GREGOR-

ČIČEVA 18, 5220 TOLMIN, vložek:
2.000,00 Sit, ostalo, vstop: 30. 7. 1990.

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

Sr-19235
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00306 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01258/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ZMAGA Računovodstvo, Šem-
peter pri Gorici d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ivana Suliča 14 c, 5290 ŠEM-
PETER PRI GORICI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOVAK ZMAGA, Ivana Su-

liča 14 c, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI,

vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
17. 7. 1990.

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

Sr-19236
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00307 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01262/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: TELMOS Trgovina, elektroin-
stalacije, servis, Renče d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Merljaki 49, 5292 RENČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VELIKONJA HELENA, ME-

RLJAKI 49, 5292 RENČE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
10. 10. 1990.

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

Sr-19237
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00308 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01269/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: STERGULZ Turizem in trgovi-
na d.o.o. Bovec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Klanc 27, 5230 BOVEC
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STERGULC MARTA, Limi-

njanska 93, 6320 LUCIJA, PORTOROŽ,
vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 10. 1990.

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

Sr-19238
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00309 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01271/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: STEEL Proizvodnja in trgovina,
Dobravlje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Skrilje 16, 5263 DOBRAVLJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VALIČ JANKA, SKRILJE

16, 5263 DOBRAVLJE, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 9. 1990; VA-
LIČ MARJAN, SKRILJE 16, 5263 DOBRA-
VLJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 26. 9. 1990.

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

Sr-19239
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00310 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01272/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: TVS Trgovina in servis p.o. Bo-
vec

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Industrijska cona 1, 5230 BO-

VEC
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STANIŠIĆ VLADO, BRDO

20, 5230 BOVEC, vložek: 2.000,00 Sit,
ostalo, vstop: 1. 10. 1990.

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

Sr-19240
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00311 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01274/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ERPESHOP Trgovsko podjetje
d.o.o. Bovec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kaninska vas 7, 5230 BOVEC
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
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Ustanovitelji: ERIĆ PETAR, ČEZSOČA
43, 5230 BOVEC, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 8. 10. 1990.

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

Sr-19241
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00312 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01277/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: VENET Trgovina, izvoz, uvoz
starin in umetniških predmetov, Nova
Gorica d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Erjavčeva 43, 5000 NOVA GO-
RICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRŠEVAN VOJKO, ERJA-

VČEVA 56, 5000 NOVA GORICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 12. 1989; BIZJAK LJUBOMIR, GRAD-
NIKOVE BRIGADE 23, 5000 NOVA GORI-
CA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 20. 12. 1989.

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

Sr-19242
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00313 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01291/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: OZIRIS Trgovina in turizem,
d.o.o., Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Borisa Kalina 17, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TOMANOVIĆ IVAN, BORI-

SA KALINA 17, 5000 NOVA GORICA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
2. 11. 1990.

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

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

Sr-19243
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00314 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01293/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ALPA Proizvodno trgovsko
podjetje d.o.o., Vipavska cesta 15a, Aj-
dovščina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vipavska 15a, 5270 AJDOVŠ-
ČINA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTEFIN PAVEL, Vipavska

cesta 15a, 5270 AJDOVŠČINA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 12. 1989.

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

Sr-19244
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00315 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01294/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: PLAMEN-AIR Podjetje za inže-
niring, marketing, proizvodnjo, servis in
trgovino d.o.o. Idrija, Ul. Zmage 18

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. Zmage 18, 5280 IDRIJA
Osnovni kapital: 25.000,00 Sit
Ustanovitelji: REJEC IVAN, UL. ZMAGE

18, 5280 IDRIJA, vložek: 25.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 22. 12. 1989.

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

Sr-19245
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00316 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01302/00

vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: STAD Smučanje, turizem, trgo-
vina, avtodejavnost d.o.o. Čezsoča
št. 134, Bovec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Čezsoča 134, 5230 BOVEC
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOMAC ANTON, ČEZSO-

ČA 134, 5230 BOVEC, vložek: 500,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 22. 7. 1990; KOMAC
DANICA, ČEZSOČA 134, 5230 BOVEC,
vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 7. 1990; DEŽMAN VILJEM, IŽANSKA
136/9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 7. 1990; DRA-
GOJEVIČ DESIMIR, ČEZSOČA 88, 5230
BOVEC, vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 22. 7. 1990.

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

Sr-19246
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00317 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01308/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: VISTA Podjetje za nego telesa
Tolmin d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prekomorskih brigad 8, 5220
TOLMIN

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FARIČ MARIJA, PREKO-

MORSKIH BRIGAD 8, 5220 TOLMIN, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
21. 10. 1990; FARIČ JOŽE, PREKOMOR-
SKIH BRIGAD 8, 5220 TOLMIN, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
21. 10. 1990.

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

Sr-19247
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00318 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01309/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:
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Firma: MITLES Montaža, izdelava, tr-
govina, Nova Gorica d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gradnikova 49, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TURK DRAGO, GRADNI-

KOVA 49, 5000 NOVA GORICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
5. 2. 1990.

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

Sr-19248
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00319 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01321/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: TRUST Trgovina - turizem - sto-
ritve d.o.o. Osek

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Osek 50, 5261 ŠEMPAS
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: REMEC TONČEK, OSEK

50, 5261 ŠEMPAS, vložek: 1.440,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 14. 11. 1990; MATU-
LLI BERNARDO, VIA IPOLITO NIETO 195,
FERRARA, vložek: 560,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 14. 11. 1990.

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

Sr-19249
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00320 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01325/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: BORINA d.o.o. Trgovsko - turi-
stično podjetje Idrija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Platiševa 15, 5280 IDRIJA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TERNOVŠEK BRANE,

SPODNJA IDRIJA 154, 5281 SPODNJA ID-
RIJA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 8. 11. 1990; TERNOVŠEK ANICA,
SPODNJA IDRIJA 154, 5281 SPODNJA ID-

RIJA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 8. 11. 1990.

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

Sr-19250
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00321 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01330/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: TON Podjetje za organizacijo
in posredovanje d.o.o. Dornberk

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tabor 32, 5294 DORNBERK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HAREJ IGOR, TABOR 32,

5294 DORNBERK, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 5. 10. 1990.

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

Sr-19251
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00322 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01336/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: TIMPOS Trgovina in storitve
d.o.o. Ajdovščina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ob Hublju 2, 5270 AJDOVŠČI-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SLOKAR IRENA, OB HUB-

LJU 2, 5270 AJDOVŠČINA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 10. 1990.

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

Sr-19252
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00323 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01342/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: FLORSHOP Storitve, trgovina,
Nova Gorica d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tolminskih puntarjev 12,
5000 NOVA GORICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DAKSKOBLER BORUT,

PARTIZANSKA 27, 5000 NOVA GORICA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
1. 12. 1990; BRISKO ROBERT, TOLMIN-
SKIH PUNTARJEV 10, 5000 NOVA GORI-
CA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 6. 7. 1993.

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

Sr-19253
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00324 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01344/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ITALIAN-MODE Trgovsko pod-
jetje d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Iztokova 21, 5000 NOVA GO-
RICA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: BATTISTELLA SILVERA,

VIA DELE CASERME 29, PORDENONE,
ITALIA, vložek: 700,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 30. 10. 1990; BATAGELJ VENCES-
LAVA, IZTOKOVA 21, 5000 NOVA GORI-
CA, vložek: 700,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 30. 10. 1990; BELLOMO TIZIANA, VIA
FONDA 1, PORDENONE, ITALIA, vložek:
700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
30. 10. 1990.

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

Sr-19254
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00325 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01345/00
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vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: FERRARI & CO. Export-import
d.o.o. Vrtojba

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Laze 20 a, Vrtojba, 5290 ŠE-
MPETER PRI GORICI

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: FERRARI SERGEJ, LAZE

20 A, 5290 ŠEMPETER, vložek: 700,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 10. 1990;
ZOTTO SILVANO, VIA G. DI VITORIO 4,
POREDENONE, ITALIA, vložek: 700,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 30. 10. 1990; BATTI-
STELLA LUIGI, VIA DELLE CASERME 29,
PORDENONE, ITALIA, vložek: 700,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 30. 10. 1990.

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

Sr-19255
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00326 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01346/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5434068
Firma: G-AVTO Posojanje in prodaja

avtomobilov, d.o.o. Šempeter pri Gorici
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: MMP Vrtojba št. 6, 5290 ŠEM-

PETER PRI GORICI
Osnovni kapital: 9.600,00 Sit
Ustanovitelji: PRIMEX, MEDNARODNA

TRGOVINA P.O., Vipavska 13, 5000 NOVA
GORICA, vložek: 5.309,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 28. 8. 1990; PRIMEX EMILIA-
NA S.R.L., Viale XII.giugno 16, BOLOGNA,
ITALIA, vložek: 4.291,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 28. 8. 1990.

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

Sr-19256
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00327 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01347/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: MOVIA Vinarstvo in kmetijski
inženiring d.o.o. Ceglo 18, Dobrovo v
Brdih

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ceglo 18, 5212 DOBROVO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRISTANČIČ ALEŠ, CEG-

LO 18, 5212 DOBROVO, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 7. 1990.

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

Sr-19257
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00328 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01351/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: GILCOMM Trgovina, posredni-
štvo, zastopanje, inženiring d.o.o. Bilje
192

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bilje 192, 5292 RENČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PERIC IRENA, BILJE 192,

5292 RENČE, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 26. 12. 1989; PERIC GAJA,
BILJE 192, 5292 RENČE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 12. 1989.

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

Sr-19258
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00329 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01355/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: FJORD d.o.o. cvetličarstvo in
vrtni inženiring Solkan - Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Soška 8, 5250 SOLKAN
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAKONČIČ KLAVDIJ, VIPO-

LŽE 66, 5212 DOBROVO, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 10. 1990.

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

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

Sr-19259
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00330 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01357/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: YUIMPOG Trgovina, proizvod-
nja, Korita na Krasu d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Korita na Krasu 12, 5296 KO-
STANJEVICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠVAGELJ BORIS, KROTA

NA KRASU 12, 5296 KOSTANJEVICA, vlo-
žek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
14. 12. 1989; ŠVAGELJ KARMEN, KORI-
TA NA KRASU 12, 5296 KOSTANJEVICA,
vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
14. 12. 1989; PERIC GIOVANNI BRANKO,
VIA V FOSCOLO 5, UDINE, ITALIA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
14. 12. 1989.

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

Sr-19260
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00331 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01363/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5445370
Firma: ESCA Instalacije, prevoz, trgo-

vina, Nova Gorica d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Milojke Štrukelj 16, 5000

NOVA GORICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ANDERLIČ ANTON, MILO-

JKE ŠTRUKELJ 16, 5000 NOVA GORICA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 11. 1990.

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

Sr-19261
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00332 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01365/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ALPE-ADRIA NEW LINE d.o.o.,
podjetje za proizvodnjo, trgovino in sto-
ritve, Prekomorskih brigad 11/a, Šem-
peter

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prekomorskih brigad 11a,
5290 ŠEMPETER PRI GORICI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SABLIĆ TIHOMIR, Preko-

morskih brigad 11/a, 5290 ŠEMPETER
PRI GORICI, vložek: 2.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 1. 12. 1990.

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

Sr-19262
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00333 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01366/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: A.B.T. Turizem in prevozništvo,
Šempeter pri Gorici d.o.o

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: V Mlinu 15, 5290 ŠEMPETER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ANDRENŠEK BOJAN, V

Mlinu 15, 5290 ŠEMPETER, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
9. 12. 1990.

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

Sr-19263
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00334 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01374/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep

o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: TAR’M izvoz-uvoz Nova Gorica
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Erjavčeva 3, 5000 NOVA GO-
RICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VELJAK LUŠINA ROSANA,

GRAMSCIEVA 5, 6330 PIRAN, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
2. 11. 1990.

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

Sr-19264
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00335 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01377/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: HIS Podjetje za trgovanje, pos-
redništvo in proizvodnjo Nova Gorica
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gregorčičeva 14, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: HORVAT BOJAN, UL. OB

PROGI 47, 9000 MURSKA SOBOTA, vlo-
žek: 1.470,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
21. 6. 1990; STRGAR SIBILA, GRADNIKO-
VA 16, 5213 KANAL, vložek: 630,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 21. 6. 1990.

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

Sr-19265
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00336 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01379/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: D’AGOSTINI Podjetje za projek-
tiranje, inženiring, izobraže- vanje, pos-
redovanje in trgovino, d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kidričeva 25, 5000 NOVA GO-
RICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KODELJA UROŠ, KIDRI-

ČEVA 25, 5000 NOVA GORICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
3. 12. 1990; KODELJA TATJANA, KIDRI-
ČEVA 25, 5000 NOVA GORICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
3. 12. 1990.

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

Sr-19266
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00337 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01382/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: URŠIČ INŽENIRING Inženiring
in trgovina d.o.o. Tolmin

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cirila Kosmača 21, 5220 TO-
LMIN

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: URŠIČ METOD, TRIGLAV-

SKA 3, 5220 TOLMIN, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 12. 1990;
URŠIČ BRANKO, CIRILA KOSMAČA 21,
5220 TOLMIN, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 10. 12. 1990.

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

Sr-19267
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00338 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01387/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: EHO Trgovina, uvoz in izvoz
zastopanje, d.o.o. Šempas

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Osek 3, 5261 ŠEMPAS
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FABRIZIO JOŽICA, OSEK

3, 5261 ŠEMPAS, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 11. 12. 1990.

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

Sr-19268
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00339 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01388/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: KOGAX Proizvodnja in trgovi-
na, Miren d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Orehovlje 1/f, 5291 MIREN
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠULIGOJ BRANKO, ORE-

HOVLJE 1/F, 5291 MIREN, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
25. 10. 1990.

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

Sr-19269
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00340 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01390/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ARKUS Proizvodnja, trgovina,
uvoz izvoz ter zastopstva d.o.o. Šempas

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šempas 3, 5261 ŠEMPAS
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOVŽAK UROŠ, ŠEMPAS

3, 5261 ŠEMPAS, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 26. 12. 1989; DOV-
ŽAK ZORA, ŠEMPAS 3, 5261 ŠEMPAS,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 12. 1989.

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

Sr-19270
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00341 z dne

10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01399/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: GASTRO-SERVICE Projektira-
nje, inženiring, trgovina d.o.o. Nova Go-
rica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trubarjeva 18, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KETE ANICA, ERJAVČEVA

1, 5000 NOVA GORICA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 11. 1991.

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

Sr-19271
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00342 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01402/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: KALID Trgovske in reklamne
storitve Šempeter pri Gorici, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Goriške fronte 84 c, 5290 ŠE-
MPETER

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CURK DURNIK MARA, GO-

RIŠKE FRONTE 84 C, 5290 ŠEMPETER
PRI GORICI, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 15. 12. 1989; DURNIK BO-
JAN, GORIŠKE FRONTE 84 C, 5290 ŠE-
MPETER PRI GORICI, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 12. 1989.

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

Sr-19272
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00343 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01413/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: STREMA Podjetje za ekonomi-
ko, trženje, organizacijo, tehnologijo, tu-
rizem, trgovino, proizvodnjo in gostinst-
vo d.o.o. Tolmin, Zatolmin 43a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zatolmin 43a, 5220 TOLMIN
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STRES MARJAN, ZATOL-

MIN 43 A, 5220 TOLMIN, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 11. 1989.

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

Sr-19273
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00344 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01426/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: FAM-COMMERCE Poslovne
storitve in trgovina d.o.o. Šempas

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmihel 70, 5261 ŠEMPAS
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FRANK ALFRED, CANKA-

RJEVA 78, 5000 NOVA GORICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 12. 1990.

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

Sr-19274
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00345 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01431/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: GOB Trgovina, storitve, grad-
beništvo d.o.o. Neblo

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Neblo 26, 5212 DOBROVO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GAŠPARIN ROBERT, NE-

BLO 26, 5212 DOBROVO, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 12. 1990.

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

Sr-19275
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00346 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01433/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: LEKORM Trgovina na debelo
in drobno d.o.o. Ajdovščina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Polževa 19, 5270 AJDOVŠČI-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HROVATIN MIROSLAVA,

POLŽEVA UL.19, 5270 AJDOVŠČINA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 9. 1990; HROVATIN LEON, POLŽEVA
UL.19, 5270 AJDOVŠČINA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 9. 1990.

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

Sr-19276
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00347 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01435/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: TIP Uvozno izvozno podjetje
za trgovino d.o.o. Vipava

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vojkova 7, 5271 VIPAVA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DELOST RADOSLAV, BE-

VKOVA 9, 5270 AJDOVŠČINA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 11. 1990; PELJHAN ALOJZ, VOJKO-
VA 7, 5271 VIPAVA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 15. 11. 1990.

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

Sr-19277
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00348 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01460/00

vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: AGENCIJA ZA NEPREMIČNINE
d.o.o. Idrija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Grilčeva 35, 5280 IDRIJA
Osnovni kapital: 3.350,00 Sit
Ustanovitelji: RAJKOVIĆ BORIS, GRIL-

ČEVA 35, 5280 IDRIJA, vložek: 3.350,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 12. 1990.

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

Sr-19278
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00349 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01462/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5452236
Firma: KOŠARCA Trgovina, Nova Go-

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

odgovornostjo
Sedež: Liskur 2, 5000 NOVA GORICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: REMEC LILIJANA, UL. M.

DOLJAKA 6, 5000 NOVA GORICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 12. 1990.

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

Sr-19279
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00350 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01464/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: METULJ d.o.o. gostinstvo in
storitve Prvačina 92, Dornberk

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prvačina 92, 5294 DORNBERK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SULIČ ANDREJ, PRVAČI-

NA 92, 5294 DORNBERK, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
19. 12. 1990.

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

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

Sr-19280
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00351 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01465/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: TASA Mednarodno trgovsko
podjetje d.o.o. Sp.Idrija 52 c Spodnja
Idrija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Spodnja Idrija 52 c, 5281
SPODNJA IDRIJA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GORGIEVSKA DARJA, SP.

IDRIJA 52 C, 5281 SPODNJA IDRIJA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
23. 12. 1990.

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

Sr-19281
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00352 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01466/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: TAUROS Kmetijske storitve
d.o.o. Branik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Branik 27/c, 5295 BRANIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEVC INES, BRANIK 27/c,

5295 BRANIK, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 14. 12. 1990.

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

Sr-19282
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00353 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01469/00
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vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: SPORT TURIZEM SCABIOSA
p.o. Bovec, Kot 26

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Kot 26, 5230 BOVEC
Osnovni kapital: 200,00 Sit
Ustanovitelji: MLEKUŽ MARJAN, KOT

26, 5230 BOVEC, vložek: 200,00 Sit, osta-
lo, vstop: 3. 12. 1990.

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

Sr-19283
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00354 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01479/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: FIDES Proizvodnja, projektira-
nje, trgovina, zunanje- trgovinska dejav-
nost, zastopanje in ekonomske storitve,
Vrtojba, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Laze 5, Vrtojba, 5290 ŠEM-
PETER PRI GORICI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FILIPIČ DANIJEL, LAZE 5,

VRTOJBA, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
10. 12. 1990; FILIPIČ DRAGAN, LAZE 5,
VRTOJBA, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
10. 12. 1990.

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

Sr-19284
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00355 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01481/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: GARDEN CENTER d.o.o., pro-
izvodnja-uvoz-izvoz okrasnih rastlin in
potrebščin, Branik 115

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Branik 115, 5295 BRANIK
Osnovni kapital: 10.000,00 Sit

Ustanovitelji: PISANEC DANILO, BRA-
NIK 115, 5295 BRANIK, vložek: 9.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 12. 1990;
PISANEC VESNA, BRANIK 115, 5295
BRANIK, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 21. 12. 1990.

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

Sr-19285
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00356 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01482/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5467241
Firma: AG COMET-COMPUTER, MEDI-

CAL & ELECTRONIC TEHNO- LOGY Proje-
ktiranje, svetovanje, servis d.o.o. Črniče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Črniče 69, 5262 ČRNIČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VODOPIVEC MILANKA, BI-

LJE 137 A, 5292 RENČE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
10. 12. 1990; VODOPIVEC GORAN, ČR-
NIČE 69, 5262 ČRNIČE, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 12. 1990.

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

Sr-19286
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00357 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01484/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: MAT Družba za uvoz in trgovi-
no d.o.o. Ajdovščina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Na Livadi 1, 5270 AJDOVŠČI-
NA

Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: VUKELIČ LJUBAN, NA LI-

VADI 1, 5270 AJDOVŠČINA, vložek:
3.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
29. 10. 1990.

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

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

Sr-19287
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00358 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01494/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5478553
Firma: TRGO-ALL Trgovina in gostin-

stvo d.o.o. Arčoni
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Arčoni 24/b, 5292 RENČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LIČEN BOJAN, ARČONI

24/B, 5292 RENČE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 14. 1. 1991.

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

Sr-19288
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00359 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01496/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: FRECCIA Avtoservis, Bilje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bilje 175, 5292 RENČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽBOGAR IGOR, BILJE

175, 5292 RENČE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 19. 12. 1990.

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

Sr-19289
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00360 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01498/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
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o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: TA-AGENS Trgovina in storitve
d.o.o. Levpa

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Levpa 23, 5214 KAL NAD KA-
NALOM

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TESTEN MARIJA, LEVPA

23, 5214 KAL NAD KANALOM, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
3. 1. 1991.

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

Sr-19290
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00361 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01506/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: PETRA-EXP Notranja in zuna-
nja trgovina d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gregorčičeva 12, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MATKO PETRA, GREGO-

RČIČEVA 12, 5000 NOVA GORICA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
24. 1. 1991.

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

Sr-19291
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00362 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01507/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: VITAX Trgovina in storitve
d.o.o. Renče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Renče 13, 5292 RENČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NEMEC VILJEM, RENČE

13, 5292 RENČE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 28. 1. 1991.

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

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

Sr-19292
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00363 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01509/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: FASHION d.o.o. proizvodnja in
trgovina Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vipavska cesta 20, 5000
NOVA GORICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEBAN DAVORIN, LEDINE

4, 5000 NOVA GORICA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 1. 1991.

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

Sr-19293
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00364 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01515/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: BONČA Trgovina s športno op-
remo, d.o.o., Cerkno, Ul.OF 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. OF 6, 5282 CERKNO
Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: BONČA VALTER, ZA GRA-

DOM 20, 5280 IDRIJA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 11. 1990;
BONČA ROBERT, UL. OF 6, 5282 CERK-
NO, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 23. 11. 1990; BASILE ELIZABETA,
GRILČEVA 27 A, 5280 IDRIJA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
23. 11. 1990.

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

Sr-19294
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00365 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01532/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: B & AR COMMUNICATION Mar-
keting, trgovina, Dornberk d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kolodvorska 19/a, 5294 DO-
RNBERK

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SAKSIDA LEON, Kolodvo-

rska 19/a, 5294 DORNBERK, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
10. 12. 1990; KAVČIČ TOMAŽ, Tabor 1,
5294 DORNBERK, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 10. 12. 1990.

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

Sr-19295
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00366 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01548/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: TANGO Podjetje za gostinsko
in rekreacijsko dejavnost, izvoz in uvoz,
Renče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Renče 50A, 5292 RENČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAVČIČ TOMAŽ, GREGO-

RČIČEVA 3, 5212 DOBROVO, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
5. 2. 1991.

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

Sr-19296
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00367 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01556/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: PROFIL Proizvodnja, zastopni-
štvo in trgovina Čekovnik 40, Idrija,
d.o.o.



Stran 4434 / Št. 47 / 1. 6. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Čekovnik 40, 5280 IDRIJA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: OGRIČ JOŽE, ČEKOVNIK

40, 5280 IDRIJA, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 17. 8. 1990.

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

Sr-19297
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00368 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01564/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ASCOT Marketing, trgovina, iz-
voz-uvoz Nova Gorica d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: XXX. divizije 58, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SLUGA ANDREJ, XXX. DI-

VIZIJE 58, 5000 NOVA GORICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
10. 9. 1990; SLUGA MAVRA, XXX. DIVIZI-
JE 58, 5000 NOVA GORICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
10. 9. 1990.

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

Sr-19298
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00369 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01570/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: RADIO NOVA d.o.o. Ajdovščina
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Goriška 17, 5270 AJDOVŠČI-

NA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOVA, STRANKA PODJE-

TNIH, USTVARJALNIH IN SVOBODNIH TO-
KOV, Goriška 17, 5270 AJDOVŠČINA, vlo-
žek: 1.900,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
14. 5. 1990; OBRTNA ZADRUGA BURJA,
Prešernova ul., 5270 AJDOVŠČINA, vložek:
100,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
14. 5. 1990.

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

Sr-19299
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00370 z dne
10. 2. 2000 pod št. vložka 1/01575/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: BAMA Oblikovanje, galerijska
dejavnost, trgovina, d.o.o. Šempeter pri
Gorici

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Goriške fronte 2, 5290 ŠEM-
PETER

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BAŽATO MARJAN, CVET-

LIČNA 50, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI,
vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 2. 1991.

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

Sr-19300
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01700 z dne
20. 12. 1999 pod št. vložka 1/01684/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: M & M Proizvodno, montažno
in trgovsko podjetje d.o.o. Ročinj 71

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ročinj 71, 5213 KANAL
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MALNIČ VALTER, ROČINJ

71, 5213 KANAL, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 27. 12. 1989; MALNIČ
ELVIRA, ROČINJ 71, 5213 KANAL, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 12. 1989.

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

Sr-19301
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01701 z dne
20. 12. 1999 pod št. vložka 1/01689/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5500621
Firma: EUROBIT trgovina d.o.o. Ajdo-

vščina
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Lokavška cesta 3, 5270 AJ-

DOVŠČINA
Osnovni kapital: 3.200,00 Sit
Ustanovitelji: BOLČINA MIROSLAV, LO-

KAVŠKA CESTA 3, 5270 AJDOVŠČINA,
vložek: 1.600,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 12. 1990; BOLČINA BOŽA, LOKAV-
ŠKA CESTA 3, 5270 AJDOVŠČINA, vlo-
žek: 1.600,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
14. 9. 1992.

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

Sr-19302
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01702 z dne
20. 12. 1999 pod št. vložka 1/01692/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ISONTINA Podjetje za proizvo-
dnjo in trgovino, d.o.o., Vipolže

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vipolže 65a, 5212 DOBROVO
Osnovni kapital: 60.000,00 Sit
Ustanovitelji: BENEDETIČ ALEŠ, VIPO-

LŽE 65 A, 5212 DOBROVO, vložek:
14.700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
8. 3. 1991; MARKIČ TANJA, LIG 15, 5213
KANAL, vložek: 14.700,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 8. 3. 1991; GALLINO MAR-
CO, VIA GREGORCIC 26, GORIZIA, ITA-
LIA, vložek: 15.300,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 8. 3. 1991; CIROLETTI MASSIMO,
VIA BROCCHI 7A, MILANO, ITALIA, vložek:
15.300,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
8. 3. 1991.

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

Sr-19303
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01703 z dne
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20. 12. 1999 pod št. vložka 1/01696/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: SAS IMPORT-EXPORT Trgovi-
na na debelo in drobno in transport,
d.o.o. Šempeter, Ošlje 1a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ošlje 1 a, 5290 ŠEMPETER
PRI GORICI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GELLUSSICH SERGIO, VIA

A. MANZONI 8, MOGLIANO VENETO, ITA-
LIA, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 30. 3. 1990.

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

Sr-19304
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01704 z dne
20. 12. 1999 pod št. vložka 1/01758/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: PEMAL Trgovina in gostinstvo
d.o.o. Srpenica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Srpenica 48, 5224 SRPENI-
CA

Osnovni kapital: 610.389,00 Sit
Ustanovitelji: GAŠPARIN KAVČIČ LILJA-

NA, SRPENICA 48, 5224 SRPENICA, vlo-
žek: 79.616,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 3. 1991; KOČEVAR LUDVIK, BRJE PRI
KOMNU 29, 6223 KOMEN, vložek:
530.773,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 3. 1991.

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

Sr-19305
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01705 z dne
20. 12. 1999 pod št. vložka 1/01718/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: AGENCIJA ZA SVETOVANJE
D.N. Idrija d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: B. Dedejiča 10, 5280 IDRIJA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DIDIČ NADA, ROZMANO-

VA 39, 5280 IDRIJA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 1. 5. 1991.

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

Sr-19306
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01706 z dne
20. 12. 1999 pod št. vložka 1/01719/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: CAPA CONSULTING Proizvod-
nja, izvoz-uvoz, Miren d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Miren 3, 5291 MIREN
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ANDERSSON PER, FOL-

KAUGAGAOTAN 67, STOCHOLM, SVERI-
GE, vložek: 1.900,00 Sit, ostalo, vstop:
4. 3. 1991; SKOČAJ RADOVAN, J. MAKU-
CA 21, 5000 NOVA GORICA, vložek:
100,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 10. 1991.

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

Sr-19307
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01707 z dne
20. 12. 1999 pod št. vložka 1/01726/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: SO & SI Export-import-pro-
met-storitve d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: IX. korpus 79, 5000 NOVA GO-
RICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: IUS SONJA, IX. KORPUS

79, 5000 NOVA GORICA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
24. 6. 1991.

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

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

Sr-19308
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01708 z dne
20. 12. 1999 pod št. vložka 1/01730/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: AGENCIJA RAST Finančno ra-
čunovodske storitve in marketing d.o.o.
Ajdovščina, Titov trg 2b

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titov trg 2b, 5270 AJDOVŠČI-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: OBRTNO ZDRUŽENJE AJ-

DOVŠČINA, Titov trg 2 b, 5270 AJDOVŠČI-
NA, vložek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 25. 4. 1991.

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

Sr-19309
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01709 z dne
20. 12. 1999 pod št. vložka 1/01748/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: CRISTOF Poslovne storitve in
trgovina d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Skalniška 1, 5000 NOVA GO-
RICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: OO SLOV.KRŠČ.DEMOK-

RATOV, SKALNIŠKA 1, 5000 NOVA GORI-
CA, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 20. 12. 1990.

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

Sr-19310
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01710 z dne
20. 12. 1999 pod št. vložka 1/01764/00
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vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: CEMONT d.o.o. Podjetje za og-
revalne in vodovodne instala- cije IV.
Prekomorske 29, Ajdovščina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: IV. Prekomorske 29, 5270 AJ-
DOVŠČINA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TROŠT DANTES, IV.PRE-

KOMORSKE 29, 5270 AJDOVŠČINA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
19. 1. 1990.

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

Sr-19311
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01711 z dne
20. 12. 1999 pod št. vložka 1/01766/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: EMOPLAST d.o.o. Izdelava pla-
stičnih izdelkov Šmarje 45/a, Branik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmarje 45/a, 5295 BRANIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VELIKONJA JOŽE, ŠMAR-

JE 45/a, 5295 BRANIK, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 31. 3. 1990; VE-
LIKONJA MARJAN, ŠMARJE 45/a, 5295
BRANIK, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 31. 3. 1990.

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

Sr-19312
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01712 z dne
20. 12. 1999 pod št. vložka 1/01775/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: M & Z Storitve in trgovina d.o.o.
Opatje Selo

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Opatje Selo 75, 5291 MIREN
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARUŠIČ MAJDA, OPAT-

JE SELO ŠT. 75, 5296 KOSTANJEVICA NA

KRASU, vložek: 8.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 29. 7. 1991.

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

Sr-19313
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01713 z dne
20. 12. 1999 pod št. vložka 1/01779/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: VIDIC Trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o. Ajdovščina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Goriška 47, 5270 AJDOVŠČI-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIDIC JOSIP, PRVAČINA

215, 5294 DORNBERK, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 6. 1991.

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

Sr-19314
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01714 z dne
20. 12. 1999 pod št. vložka 1/01782/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: TEMA Turizem, gostinstvo, tr-
govina d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: IX. Korpusa 29, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SIONE SERGIO, VIA RON-

CHIS 11, REMANZACCO UDINE, ITALIA,
vložek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 4. 1991.

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

Sr-19315
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01715 z dne
20. 12. 1999 pod št. vložka 1/01786/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: JAVORNIK d.o.o. Proizvodno tr-
govsko podjetje Goriška 48, Ajdovščina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Goriška 48, 5270 AJDOVŠČI-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MRMOLJA MARINKA, GO-

RIŠKA 48, 5270 AJDOVŠČINA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
25. 5. 1991; MRMOLJA JOŽKO, GORI-
ŠKA 48, 5270 AJDOVŠČINA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
25. 5. 1991.

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

Sr-19316
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01716 z dne
21. 12. 1999 pod št. vložka 1/01791/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: SIPLES Storitve in trgovina
d.o.o. Grgar

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Grgar 80, 5251 GRGAR
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLESNIČAR SILVESTER,

GRGAR 80, 5251 GRGAR, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 9. 1991.

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

Sr-19317
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01717 z dne
21. 12. 1999 pod št. vložka 1/01814/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: PAGAL Proizvodno in trgovsko
podjetje d.o.o. Podraga

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Podraga 22, 5272 PODNANOS
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETRIČ IVO, PLANINA 42,

5270 AJDOVŠČINA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 25. 8. 1991.

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

Sr-19318
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01718 z dne
21. 12. 1999 pod št. vložka 1/01826/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: TRGOUNION Trgovsko podjet-
je d.o.o. Idrija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Srebrničeva 70, 5280 IDRIJA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUMIĆ ZLATKO, NIKOLE

TESLE 2, NOVA GRADIŠKA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
30. 9. 1991.

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

Sr-19319
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01719 z dne
21. 12. 1999 pod št. vložka 1/01827/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: RC Reklamni center, Renče
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Renče 21, 5292 RENČE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FORNAZARIČ MILENA,

RENČE 40, 5292 RENČE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
30. 9. 1991; FORNAZARIČ RAJMOND,
RENČE 40, 5292 RENČE, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
30. 9. 1991; PEČNIKAR ERVIN, TOMIN-
ČEVA 11, 5000 NOVA GORICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
30. 9. 1991; PEČNIKAR VANJA, TOMIN-
ČEVA 11, 5000 NOVA GORICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
30. 9. 1991.

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

Sr-19320
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01720 z dne
21. 12. 1999 pod št. vložka 1/01831/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: IMAM IMAŠ Trgovsko podjetje
d.o.o. Kobarid, Volaričeva 15

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Volaričeva 15, 5222 KOBA-
RID

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PERAT JOŽKO, VOLARI-

ČEVA 15, 5222 KOBARID, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
29. 1. 1990; PERAT ANICA, VOLARIČEVA
15, 5222 KOBARID, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 29. 1. 1990.

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

Sr-19321
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01721 z dne
21. 12. 1999 pod št. vložka 1/01835/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: MEGATRONICS d.o.o. podjetje
za alarmne in telekomunikacijske siste-
me Bilje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bilje 85/b, 5292 RENČE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KEBER ZORAN, DRUŽBE-

NI CENTER 85 b, Bilje, 5292 RENČE, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ostalo, vstop:
30. 9. 1991.

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

Sr-19322
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01722 z dne
21. 12. 1999 pod št. vložka 1/01842/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: BERLOT Prevozništvo, proizvo-
dnja in trgovina, d.o.o., Prapetno

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prapetno 21, 5220 TOLMIN
Osnovni kapital: 2.458.000,00 Sit
Ustanovitelji: BERLOT IVAN, PRAPET-

NO 21, 5220 TOLMIN, vložek:
2.452.667,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
3. 10. 1991; BERLOT ALENKA, PRAPET-
NO 21, 5220 TOLMIN, vložek: 2.667,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 10. 1991; BE-
RLOT SIMON, PRAPETNO 21, 5220 TOL-
MIN, vložek: 2.666,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 3. 10. 1991.

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

Sr-19323
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01723 z dne
21. 12. 1999 pod št. vložka 1/01845/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: PRIMSOFT Računalniški in or-
ganizacijski inženiring d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vipavska 13, 5000 NOVA GO-
RICA

Osnovni kapital: 200.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRIMORJE EXPORT ME-

DNAREDONA TRGOVINA P.O., Vipavska
13, 5000 NOVA GORICA, vložek:
40.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
7. 10. 1991; PRIMEX, MEDNARODNA TR-
GOVINA D.D. NOVA GORICA, Vipavska 13,
5000 NOVA GORICA, vložek: 160.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 10. 1991.

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

Sr-19324
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01724 z dne
21. 12. 1999 pod št. vložka 1/01869/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
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o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: JEREB d.o.o. Idrija, podjetje za
oblikovanje, trženje in razvoj Idrija, Gril-
čeva 24

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Grilčeva 24, 5280 IDRIJA
Osnovni kapital: 8.910,00 Sit
Ustanovitelji: JEREB SILVESTER, GRIL-

ČEVA 24, 5280 IDRIJA, vložek: 8.910,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 10. 1991.

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

Sr-19325
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01725 z dne
21. 12. 1999 pod št. vložka 1/01870/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: INDUSTRIAL & SHIPPING
WORK Trgovsko podjetje, zastopstva, in-
ženiring, d.o.o., Gorenja vas 1, Kanal

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gorenja vas 1, 5213 KANAL
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RADINOVICH FULVIO, PI-

AZZA GOLDONI 11, TRST, ITALIA, vložek:
7.600,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
21. 8. 1991; DI LAURO KARMEN, KRA-
LJEVA ULICA 43, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
21. 8. 1991.

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

Sr-19326
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01726 z dne
21. 12. 1999 pod št. vložka 1/01873/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ZORJA d.o.o. import eksport
Ajdovščina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tovarniška 9, 5270 AJDOVŠ-
ČINA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZORČ STANISLAV, TOVA-

RNIŠKA 9, 5270 AJDOVŠČINA, vložek:

4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
19. 6. 1991; ZORČ JASNA, TOVARNIŠKA
9, 5270 AJDOVŠČINA, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 6. 1991.

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

Sr-19327
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01727 z dne
21. 12. 1999 pod št. vložka 1/01874/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: KOVEX Export-import, proizvo-
dno, trgovsko in gostinsko podjetje
d.o.o. Bevkova 1, Ajdovščina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bevkova 1, 5270 AJDOVŠČI-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČ DRAGEC, BEVKO-

VA 1, 5270 AJDOVŠČINA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
21. 10. 1991; KOVAČ MATEJA, BEVKO-
VA 1, 5270 AJDOVŠČINA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
21. 10. 1991.

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

Sr-19328
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01728 z dne
21. 12. 1999 pod št. vložka 1/01877/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: KLAS Trgovsko-gostinsko pod-
jetje d.o.o. Cerkno

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mostaniška cesta 5, 5282 CE-
RKNO

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JERAM BRANKO, MOSTA-

NIŠKA CESTA 5, 5282 CERKNO, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
17. 10. 1991.

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

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

Sr-19329
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01729 z dne
21. 12. 1999 pod št. vložka 1/01883/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ŠPORT Podjetje za trgovino in
turizem d.o.o. Idrija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Staneta Rozmana 10, 5280
IDRIJA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIKLAVČIČ BOJAN, SRE-

BRNIČEVA 41, 5280 IDRIJA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
16. 10. 1991; WAHL VITAL, RUDARSKA
12, 5280 IDRIJA, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 16. 10. 1991.

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

Sr-19330
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01730 z dne
21. 12. 1999 pod št. vložka 1/01886/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: VARKON Storitve in trgovina
d.o.o. Črniče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Črniče 60, 5262 ČRNIČE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: STOJANOVSKI ACO, ČR-

NIČE 92, 5262 ČRNIČE, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 11. 1991; MA-
ŠIĆ REŠAD, UL. SERGEJA MAŠERE 3,
6102 KOPER, vložek: 4.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 7. 3. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-19331
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01731 z dne
21. 12. 1999 pod št. vložka 1/01895/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: B & B Projektiranje in trgovina
d.o.o. Ajdovščina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gradišče 51, 5270 AJDOVŠ-
ČINA

Osnovni kapital: 9.259,70 Sit
Ustanovitelji: BAJC RAJKO, GRADIŠČE

51, 5270 AJDOVŠČINA, vložek: 9.259,70
Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 11. 1991.

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

Sr-19332
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01732 z dne
21. 12. 1999 pod št. vložka 1/01899/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: H & B TRADE trgovsko podjet-
je d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prvomajska 74, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VOVK HERMAN, UL. PRE-

KOMORSKIH BRIGAD 100, 5290 ŠEM-
PETER PRI GORICI, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 5. 11. 1991; ŽBONA
BORIS, GRČNA 18, 5000 NOVA GORICA,
vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
5. 11. 1991.

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

Sr-19333
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01733 z dne
21. 12. 1999 pod št. vložka 1/01744/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: R & R COMPANY Notranja trgo-
vina, d.o.o., Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cankarjeva 24, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRISKO ROBERT, TOLMI-

NSKIH PUNTARJEV 10, 5000 NOVA GO-
RICA, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 17. 6. 1991; PODGORNIK ROMEO,
CANKARJEVA 24, 5000 NOVA GORICA,
vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
17. 6. 1991.

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

Sr-19334
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01734 z dne
21. 12. 1999 pod št. vložka 1/01901/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: BERDON Storitve in trgovina
d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: J. Makuca 18, Solkan, 5000
NOVA GORICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BERDON ROBERT, J. MA-

KUCA 18, SOLKAN, 5000 NOVA GORICA,
vložek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
13. 11. 1991.

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

Sr-19335
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01735 z dne
21. 12. 1999 pod št. vložka 1/01916/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: AJTA Izvoz-uvoz in trgovina,
Nova Gorica d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gortanova 23, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RUŽIČ SLAVICA, GORTA-

NOVA 23, 5000 NOVA GORICA, vložek:
8.000,00 Sit, ostalo, vstop: 7. 11. 1991.

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

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

Sr-19336
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01736 z dne
21. 12. 1999 pod št. vložka 1/01929/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: L & M CONSULTING Svetova-
nje, storitve, zastopanje, Nova Gorica
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cankarjeva 24, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LIPIČAR ZVONKO, CAN-

KARJEVA 24, 5000 NOVA GORICA, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
18. 11. 1991.

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

Sr-19337
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01737 z dne
21. 12. 1999 pod št. vložka 1/01950/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ŠTOR Gostinstvo in turizem
d.o.o., Cesta 44, Ajdovščina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta 44, 5270 AJDOVŠČINA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTOR PAVEL, CESTA 44,

5270 AJDOVŠČINA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 11. 11. 1991; ŠTOR
BRANKO, CESTA 44, 5270 AJDOVŠČINA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
11. 11. 1991; ŠTOR VOJKO, GORIŠKA
CESTA 23 A, 5270 AJDOVŠČINA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
11. 11. 1991; TROHA NIVES, CESTA 44,
5270 AJDOVŠČINA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 11. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
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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-19338
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01738 z dne
21. 12. 1999 pod št. vložka 1/01952/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: SATEX Trgovina-storitve, Nova
Gorica d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ajševica 53a, 5000 NOVA GO-
RICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SCOZZAI FRANKA, AJŠE-

VICA 53a, 5000 NOVA GORICA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 11. 1991.

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

Sr-19339
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01739 z dne
21. 12. 1999 pod št. vložka 1/01954/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: FAGMA Trgovsko podjetje,
d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Breg 1A, Kromberk, 5000
NOVA GORICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FAGANEL MARTINA,

BREG 1A, KROMBERK, 5000 NOVA GO-
RICA, vložek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 15. 11. 1991.

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

Sr-19340
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01740 z dne
21. 12. 1999 pod št. vložka 1/01956/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: VAL Trgovina d.o.o. Ajdovščina
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Bevkova 3, 5270 AJDOVŠČINA
Osnovni kapital: 12.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAPAJNE SONJA, POD TA-

BOROM 9, 6210 SEŽANA, vložek:
12.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
10. 11. 1991.

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

Sr-19341
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01741 z dne
21. 12. 1999 pod št. vložka 1/01959/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: KLASA Export-import-storitve
d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cankarjeva 84, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLANČIČ SREČKA, CAN-

KARJEVA 84, 5000 NOVA GORICA, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 11. 1991.

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

Sr-19342
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01742 z dne
21. 12. 1999 pod št. vložka 1/01960/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5534097
Firma: TOMA Proizvodnja, trgovina in

gostinstvo d.o.o., Male Žablje 46, Dob-
ravlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Male Žablje 46, 5263 DOB-
RAVLJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SEVER ANTON, MALE ŽA-

BLJE 46, 5263 DOBRAVLJE, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
2. 12. 1991.

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

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

Sr-19343
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01743 z dne
21. 12. 1999 pod št. vložka 1/01963/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: TETA LIZA Podjetje za pomoč
družini d.o.o. Sp. Idrija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sp. Idrija 52 b, 5281 SPOD-
NJA IDRIJA

Osnovni kapital: 13.506,00 Sit
Ustanovitelji: LIKAR NATAŠA, SP. IDRI-

JA 52 B, 5281 SPODNJA IDRIJA, vložek:
6.753,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
19. 8. 1991; TONČIČ JASMINA, SP. IDRI-
JA 119, 5281 SPODNJA IDRIJA, vložek:
6.753,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
19. 8. 1991.

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

Sr-19344
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01744 z dne
21. 12. 1999 pod št. vložka 1/01965/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: HERBI Posredniško, trgovsko
in storitveno podjetje, d.o.o. Idrija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg svobode 7, 5280 IDRIJA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOLINAR ALEŠ, OTONA

ŽUPANČIČA 48, 5280 IDRIJA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
4. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-19345

OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI
je s sklepom Srg št. 1999/01745 z dne
21. 12. 1999 pod št. vložka 1/01972/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: POMURKA TRŽENJE NOVA GO-
RICA D.O.O.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kidričeva 20, 5000 NOVA GO-
RICA

Osnovni kapital: 500.000,00 Sit
Ustanovitelji: MESNA INDUSTRIJA PO-

MURKA MURSKA SOBOTA, BIJEDIČEVA
11, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek:
450.000,00 Sit, ostalo, vstop:
25. 10. 1991; MEDVEŠČEK JOŽE, JOSI-
PA MAKUCA 14, 5000 NOVA GORICA, vlo-
žek: 50.000,00 Sit, ostalo, vstop:
25. 10. 1991.

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

Sr-19346

OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI
je s sklepom Srg št. 1999/01746 z dne
21. 12. 1999 pod št. vložka 1/01986/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: AVTO ŠOLA d.o.o. Padlih bor-
cev 1/D, Tolmin

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Padlih borcev 1/D, 5220 TOL-
MIN

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MOŽIR JOŽE, PREKOMO-

RSKIH BRIGAD 12, 5220 TOLMIN, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
5. 12. 1991; KRAPEŽ DARKO, ŽABČE 45,
5220 TOLMIN, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 5. 12. 1991; MATIJAŠIČ
BRANKO, PREGLJEV TRG 3, 5220 TOL-
MIN, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 5. 12. 1991; ŠULIGOJ SILVESTER,
GRADNIKOVA 16, 5213 KANAL, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
5. 12. 1991.

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

Sr-19347
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01747 z dne
21. 12. 1999 pod št. vložka 1/01998/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: REFLEKS d.o.o., marketing, in-
ženiring in trgovina Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bratov Hvalič 88, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PREGELJ STANISLAVA,

BRATOV HVALIČ 88, 5000 NOVA GORI-
CA, vložek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 11. 11. 1991.

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

Sr-19348
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01748 z dne
21. 12. 1999 pod št. vložka 1/02000/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ADRIAHOME Turistični razvoji
v Republiki Sloveniji d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: IX. Korpusa 72, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 8.500,00 Sit
Ustanovitelji: SIMČIČ IZIDOR, DOLNJE

CEROVO 37, 5211 KOJSKO, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
4. 11. 1991; WINKLER RUDOLF, APOT-
HEKERGASSE 2, ESSLINGEN, NEMČIJA,
vložek: 4.500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
4. 11. 1991.

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

Sr-19349
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01749 z dne
21. 12. 1999 pod št. vložka 1/02001/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: EXSOTIC Trgovsko izvozno in
uvozno podjetje d.o.o., Ul. Gradnikove
brigade 57, Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gradnikove brigade 57, 5000
NOVA GORICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BAVDEK DAVORIN, DEL-

PINOVA 14, 5000 NOVA GORICA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
10. 12. 1991.

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

Sr-19350
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01750 z dne
21. 12. 1999 pod št. vložka 1/02003/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: AMIS Proizvodnja in storitve,
Ajdovščina d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta 86, 5270 AJDOVŠČINA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAVOS SIMON, CESTA

86, 5270 AJDOVŠČINA, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 12. 1991;
KRKOČ ALENKA, ŠEMPAS 6, 5261 ŠEM-
PAS, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 18. 12. 1991.

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

Sr-19351
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01751 z dne
21. 12. 1999 pod št. vložka 1/02005/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: MANGOLD Trgovina in storitve
d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gradnikove brigade 39, 5000
NOVA GORICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GAVEZ DARINKA, GRAD-

NIKOVE BRIGADE 39, 5000 NOVA GORI-
CA, vložek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 20. 12. 1991.

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

Sr-19352
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01752 z dne
21. 12. 1999 pod št. vložka 1/02021/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: LILY Podjetje za proizvodnjo,
prodajo, storitve in inženiring, Ajdovšči-
na, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Predmeja 73/a, 5270 AJDOV-
ŠČINA

Osnovni kapital: 13.200,00 Sit
Ustanovitelji: VELIKONJA LILIJANA, VIL-

HARJEVA 11/b, 5270 AJDOVŠČINA, vlo-
žek: 13.200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 12. 1991.

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

Sr-19353
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01753 z dne
21. 12. 1999 pod št. vložka 1/02022/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: AGENTA mednarodna trgovi-
na d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ivana Regenta 67, 5000
NOVA GORICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRATKOVIČ STOJAN, IVA-

NA REGENTA 67, 5000 NOVA GORICA,
vložek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 11. 1991.

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

Sr-19354
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01754 z dne

21. 12. 1999 pod št. vložka 1/02026/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: POLITECNA Predelava kovin
d.o.o. Nova vas 11, Kostanjevica na Kra-
su

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Nova vas 11, 5291 MIREN
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TESSARI DARIO, VIA GO-

RIZIA 123, GRADISCA D’ISONZO, ITALIA,
vložek: 3.200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
2. 10. 1991; TESSARI DIEGO, VIA MON-
TES 6/6, SAN PIER D’ISONZO, ITALIA, vlo-
žek: 1.600,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
2. 10. 1991; PAULIN STANISLAV, VIA DEL
CARSO 63/B, GORIZIA, ITALIA, vložek:
3.200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
2. 10. 1991.

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

Sr-19355
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01755 z dne
21. 12. 1999 pod št. vložka 1/02027/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: S.L.T.G. Marketing in trgovina,
d.o.o. Miren

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Miren 3, 5291 MIREN
Osnovni kapital: 9.892,40 Sit
Ustanovitelji: PER ANDERSSON, Folka-

ugagaotan 67, STOCKHOLM, SVERIGE,
vložek: 9.892,40 Sit, ostalo, vstop:
21. 10. 1991.

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

Sr-19356
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01756 z dne
21. 12. 1999 pod št. vložka 1/02032/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: TANDR d.o.o. Podjetje za opra-
vljenje mehaničnih storitev in trgovino,
Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pinka Tomažiča 29, 5000
NOVA GORICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FON TAMARA, RUTARJE-

VA 2, 5000 NOVA GORICA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
23. 12. 1991; RUPNIK RAJMOND, PINKA
TOMAŽIČA 29, 5000 NOVA GORICA, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
23. 12. 1991.

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

Sr-19357
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01757 z dne
21. 12. 1999 pod št. vložka 1/02035/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: EMES Proizvodno, storitveno
in trgovsko podjetje, d.o.o. Nova Gorica,
ul.B.Kalina 50

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: B. Kalina 50, 5000 NOVA GO-
RICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BUCIK MARKO, XXX. DIVI-

ZIJE 30, 5000 NOVA GORICA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
18. 12. 1991.

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

Sr-19358
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01758 z dne
21. 12. 1999 pod št. vložka 1/02036/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ROBESPIER d.o.o. turizem in
gostinstvo Ajdovščina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kidričeva 35, 5270 AJDOV-
ŠČINA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VELIKONJA ROBERT, Vil-

lacher str. 149, KLAGENFURT, AUSTRIA,
vložek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
28. 10. 1991.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-19359
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01759 z dne
21. 12. 1999 pod št. vložka 1/02038/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: SAKS Proizvodnja in trgovina
d.o.o. Dornberk

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kolodvorska 19/a, 5294 DO-
RNBERK

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SAKSIDA IGOR, KOLOD-

VORSKA 19/a, 5294 DORNBERK, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
6. 1. 1992.

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

Sr-19360
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01760 z dne
21. 12. 1999 pod št. vložka 1/02042/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: CITROS GABRON Trgovsko
podjetje d.o.o. Idrija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rožna 20, 5280 IDRIJA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: REPINC VALENTIN, ROŽ-

NA 20, 5280 IDRIJA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 27. 12. 1991.

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

Sr-19361
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01761 z dne

21. 12. 1999 pod št. vložka 1/02046/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: KPD Posredovanje, storitve, za-
stopstva, konstrukcije, projektiranje
d.o.o. Bovec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mala vas 56, 5230 BOVEC
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAVANJA ALEKSANDER,

MALA VAS 56, 5230 BOVEC, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
17. 1. 1992.

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

Sr-19362
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01762 z dne
21. 12. 1999 pod št. vložka 1/02047/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: INVESTDOM Gradnja, investi-
cije, upravljanje, Nova Gorica d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: XXX.divizije 13b, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SREDNIK RAJKO, XXX. DI-

VIZIJE 13b, 5000 NOVA GORICA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
10. 12. 1991.

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

Sr-19363
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01763 z dne
21. 12. 1999 pod št. vložka 1/02055/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: UNIA D.G.M. Trgovina, turizem,
storitve d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vipavska 78, 5000 NOVA GO-
RICA

Osnovni kapital: 9.000,00 Sit
Ustanovitelji: PERESIN MIRELA, BREG

PRI GOLEM BRDU 3, 5212 DOBROVO,

vložek: 3.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
25. 11. 1991; URBANCIG GIANNI, VIA
DEL RIO 21, MANZANO, ITALIA, vložek:
3.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
25. 11. 1991; HUMAR DARIJ, VIPAVSKA
78, 5000 NOVA GORICA, vložek:
3.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
25. 11. 1991.

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

Sr-19364
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01764 z dne
21. 12. 1999 pod št. vložka 1/02058/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: AMA Podjetje za kataloško pro-
dajo, turizem in zastop- stvo d.o.o. Parti-
zanska 7, Idrija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Partizanska 7, 5280 IDRIJA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRIŽIČ VLADIMIR, Partiza-

nska 7, 5280 IDRIJA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 12. 12. 1991.

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

Sr-19365
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01765 z dne
21. 12. 1999 pod št. vložka 1/02063/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: TANSA Trgovina na debelo in
svetovanje d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kidričeva 16, 5000 NOVA GO-
RICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PODKRIŽNIK TANJA, KID-

RIČEVA 16, 5000 NOVA GORICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
25. 4. 1990; PODKRIŽNIK SAMO, RADO-
VANJSKA 61, 2000 MARIBOR, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
25. 4. 1990.

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

Sr-19366
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01766 z dne
21. 12. 1999 pod št. vložka 1/02064/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: STAJIĆ d.o.o. Trgovina in pre-
vozi, Ajdovščina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta 38, 5270 AJDOVŠČINA
Osnovni kapital: 130.000,00 Sit
Ustanovitelji: STAJIĆ MIRKO, CESTA

38, 5270 AJDOVŠČINA, vložek:
65.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
16. 12. 1991; STAJIĆ JOVANKA, CESTA
38, 5270 AJDOVŠČINA, vložek:
65.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
16. 12. 1991.

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

Sr-19367
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01767 z dne
21. 12. 1999 pod št. vložka 1/02066/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: AURUM Zlatarstvo d.o.o. Ajdo-
vščina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prešernova 15, 5270 AJDOV-
ŠČINA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PUŠKAŠ ZVONKO, KVED-

ROVA 11, 6000 KOPER, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 12. 1991.

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

Sr-19368
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01768 z dne

22. 12. 1999 pod št. vložka 1/02072/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ADRIA TRADE Storitve in trgo-
vina d.o.o. Bilje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bilje 130/b, 5292 RENČE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BIZJAK ZORAN, BILJE 130

B, 5292 RENČE, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 21. 1. 1992.

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

Sr-19369
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01769 z dne
22. 12. 1999 pod št. vložka 1/02075/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: BASSIN IN SINOVI trgovina
d.o.o. Most na Soči 58

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Most na Soči 58, 5216 MOST
NA SOČI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BASSIN BORUT, EINSPIE-

LERJEVA 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
6.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 12. 1991; BASSIN JAKA, EINSPIELE-
RJEVA 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 12. 1991; BASSIN LUKA, EINSPIELE-
RJEVA 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 12. 1991.

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

Sr-19370
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01770 z dne
22. 12. 1999 pod št. vložka 1/02077/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: GANTAR Proizvodnja-gostinst-
vo-storitve d.o.o. Idrija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prelovčeva 5, 5280 IDRIJA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GANTAR IVANA, KOSOVE-

LOVA 39, 5280 IDRIJA, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 1. 1992.

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

Sr-19371
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01771 z dne
22. 12. 1999 pod št. vložka 1/02082/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: MIKA’S d.o.o. trgovina, storit-
ve, uvoz-izvoz Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Erjavčeva 18, 5000 NOVA GO-
RICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEBAN KARMEN, ERJAV-

ČEVA 18, 5000 NOVA GORICA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
14. 1. 1992.

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

Sr-19372
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01772 z dne
22. 12. 1999 pod št. vložka 1/02091/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: GORICA-BETON Podjetje za
gradbeništvo doma in v tujini d.o.o. Še-
mpeter pri Gorici

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vrtojbenska cesta 7 A, 5291
ŠEMPETER PRI GORICI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MITOVSKI BRANKO, STA-

RA GORA 14, 5000 NOVA GORICA, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 1. 1992.

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

Sr-19373
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01773 z dne
22. 12. 1999 pod št. vložka 1/02092/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: TREND CONSULTING Inženiri-
ng, Vrtojba d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Obmejna 28, Vrtojba, 5290
ŠEMPETER

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOROŠEC JANEZ-BO-

RUT, MUHARJEVA 21, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
29. 1. 1992.

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

Sr-19374
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01774 z dne
22. 12. 1999 pod št. vložka 1/02104/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: M.I.M. Trgovina in proizvodnja
d.o.o. Renče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Arčoni 8, 5292 RENČE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: METLIKOVEC IRENA, AR-

ČONI 8, 5292 RENČE, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 2. 1992.

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

Sr-19375
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01775 z dne
22. 12. 1999 pod št. vložka 1/02113/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: MIMA Trgovina, posredovanje,
inženiring d.o.o. Šempeter pri Gorici

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ivana Suliča 10 c, 5290 ŠEM-
PETER PRI GORICI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MILOŠEVIĆ MIODRAG,

GRADNIKOVE BRIGADE 49, 5000 NOVA
GORICA, vložek: 8.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 8. 10. 1991.

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

Sr-19376
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01776 z dne
22. 12. 1999 pod št. vložka 1/02120/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: KIB Trgovina, proizvodnja, sto-
ritve, inženiring, d.o.o., Predmeja

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Predmeja 49, 5270 AJDOVŠ-
ČINA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIDMAR KSENIJA, PRED-

MEJA 49, 5270 AJDOVŠČINA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 1. 1992.

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

Sr-19377
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01777 z dne
22. 12. 1999 pod št. vložka 1/02133/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: INTERNATIONAL COIN-MACHI-
NES Podjetje za turizem, proizvodnjo in
trgovino d.o.o Tolmin

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Volče 54 k, 5220 TOLMIN
Osnovni kapital: 49.742,00 Sit
Ustanovitelji: RIEPPI ROBERTO, VIA SO-

FFUMBERGO 5, UDINE, ITALIA, vložek:
48.744,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 1. 1992; DE BENEDETTI ANDREA, VIA
MALBORGHETTO 10/A, UDINE, ITALIA,

vložek: 497,50 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 1. 1992; ZAKRAJŠEK ROBERT, VOL-
ČE 54/K, 5220 TOLMIN, vložek: 497,50
Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 1. 1992.

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

Sr-19378
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01778 z dne
22. 12. 1999 pod št. vložka 1/02137/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: EUROTRG Trgovina in zastop-
stva d.o.o. Bovec, Klanec 12

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Klanec 12, 5230 BOVEC
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: OMEROVIČ ADEM, KLA-

NEC 12, 5230 BOVEC, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 12. 1991;
OMEROVIČ SILVA, KLANEC 12, 5230 BO-
VEC, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 26. 12. 1991.

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

Sr-19379
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01779 z dne
22. 12. 1999 pod št. vložka 1/02142/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: MADON Proizvodnja in trgovi-
na d.o.o. Banjšice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Banjšice 22, 5214 KAL NAD
KANALOM

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

BANJŠICE 22, 5214 KAL NAD KANALOM,
vložek: 8.000,00 Sit, ostalo, vstop:
25. 2. 1992.

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

Sr-19380
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01780 z dne
22. 12. 1999 pod št. vložka 1/02151/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: LONDON DECKER d.o.o. turi-
zem, gostinstvo, trgovina, uvoz-izvoz,
Dornberk

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tabor 1, 5294 DORNBERK
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAVČIČ TOMAŽ, TABOR

1, 5294 DORNBERK, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 6. 1993.

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

Sr-19381
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01781 z dne
22. 12. 1999 pod št. vložka 1/02153/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: SATRA Prevozi in špedicija
d.o.o. Opatje selo

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Opatje selo 39, 5291 MIREN
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SUŠANJ SAMUEL, OPAT-

JE SELO 39, 5291 MIREN, vložek:
8.000,00 Sit, ostalo, vstop: 25. 10. 1993.

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

Sr-19382
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01782 z dne
22. 12. 1999 pod št. vložka 1/02157/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ZETA Podjetje za trgovino, mar-
keting, uvoz in izvoz d.o.o., Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica bratov Hvalič 85, 5000
NOVA GORICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MUNIH TANJA, ULICA

BRATOV HVALIČ 85, 5000 NOVA GORI-
CA, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 20. 12. 1991; ZULJAN EGON, VR-
TOJBENSKA 19, 5290 ŠEMPETER PRI
GORICI, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 20. 12. 1991.

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

Sr-19383
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01783 z dne
22. 12. 1999 pod št. vložka 1/02162/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: LIMPORT Trgovina na debelo
in drobno d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prvomajska 56, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HABIČ LIDIJA, PRVOMAJ-

SKA 56, 5000 NOVA GORICA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
21. 2. 1992; MRAVLJE BOJAN, VOLČJA
DRAGA 13 A, 5293 VOLČJA DRAGA, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
21. 2. 1992.

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

Sr-19384
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01784 z dne
22. 12. 1999 pod št. vložka 1/02169/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: IMMAGO Export-import d.o.o.
Trgovina Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lemutova 23, 5000 NOVA GO-
RICA

Osnovni kapital: 30.000,00 Sit
Ustanovitelji: AGUZZONI DR MIRELLA,

Via Mascagni 6, GORICA, ITALIA, vložek:
30.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
2. 12. 1991.

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

Sr-19385
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01785 z dne
22. 12. 1999 pod št. vložka 1/02171/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: STRIP Servis, trgovina in proiz-
vodnja p.o. Most na Soči

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Most na Soči 71, 5216 MOST

NA SOČI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRATUŽ OTON, MOST NA

SOČI 71, 5216 MOST NA SOČI, vložek:
1.000,00 Sit, ostalo, vstop: 26. 2. 1992;
RUTAR ANAMARIJA, PODBREG 6, 5220
TOLMIN, vložek: 1.000,00 Sit, ostalo, vs-
top: 26. 2. 1992.

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

Sr-19386
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01786 z dne
22. 12. 1999 pod št. vložka 1/02172/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: MAVRIČ Notranja in zunanja
trgovina d.o.o. Kojsko

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kojsko 71, 5211 KOJSKO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAVRIČ MARTA, KOJSKO

71, 5211 KOJSKO, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 5. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe 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-19387
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01787 z dne
22. 12. 1999 pod št. vložka 1/02189/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: PAPER GO Trgovina in storitve
d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Med ogradami 9a, 5000
NOVA GORICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VOGRIČ KATARINA, VRTO-

JBENSKA 60, 5000 NOVA GORICA, vlo-
žek: 2.666,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
10. 3. 1992; RABAR MAGDA, LEDINE 69,
5000 NOVA GORICA, vložek: 2.667,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 10. 3. 1992; ROZ-
MAN ERIKA, IX. KORPUS 45, SOLKAN,
5000 NOVA GORICA, vložek: 2.667,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 10. 3. 1992.

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

Sr-19388
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01788 z dne
22. 12. 1999 pod št. vložka 1/02198/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: BIRO Proizvodnja, inženiring in
trgovina d.o.o. Ajdovščina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Polževa 4, 5270 AJDOVŠČI-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VOGRIČ ZORAN, ČEPO-

VAN 3, 5253 ČEPOVAN, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 4. 3. 1992.

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

Sr-19389
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01789 z dne
22. 12. 1999 pod št. vložka 1/02199/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: D.A.S. Mednarodni transport in
trgovina d.o.o. Vrtojba

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gramozna pot b.š. Vrtojba,
5290 ŠEMPETER PRI GORICI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: F.LLI BUIATTI S.N.C., Via

Del Tei 7, 33O4O MOIMACCO UDINE, ITA-
LIA, vložek: 200,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 13. 1. 1992; MERMOLJA DARJO,
GRAMOZNA POT b.št., VRTOJBA, 5290
ŠEMPETER PRI GORICI, vložek: 2.600,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 13. 1. 1992;
ROJC ALEŠ, ZALOŠČE 53, 5294 DORN-
BERK, vložek: 2.600,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 13. 1. 1992; NEMEC STANKO, MI-
REN 41, 5291 MIREN, vložek: 2.600,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 13. 1. 1992.

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

Sr-19390
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01790 z dne
22. 12. 1999 pod št. vložka 1/02205/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: IPM FIŠER Izdelava, projekti-
ranje, montaža, Nova Gorica d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ledine 133, 5000 NOVA GO-
RICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FIŠER DRAGO, LEDINE

133, 5000 NOVA GORICA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
28. 2. 1992.

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

Sr-19391
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01791 z dne
22. 12. 1999 pod št. vložka 1/02207/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5580340
Firma: LEOLES Obdelava lesa in lesni

boutique d.o.o. Kromberk
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kromberk 113, 5000 NOVA

GORICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽORŽ LEON, Prešernova

16, 5294 DORNBERK, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 1. 1992.

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

Sr-19392
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01792 z dne
22. 12. 1999 pod št. vložka 1/02217/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ZOJA Podjetje za raziskova-
lno-razvojno delo in strojni inženiring,
d.o.o., Idrija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gregorčičeva 43, 5280 IDRI-
JA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZELENOVIĆ NADA, GRE-

GORČIČEVA 43, 5280 IDRIJA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
28. 2. 1992.

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

Sr-19393
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01793 z dne
22. 12. 1999 pod št. vložka 1/02225/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: EUROCOMMEX trgovina in sto-
ritve d.o.o. Dornberk

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kolodvorska 19/a, 5294 DO-
RNBERK

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SAKSIDA LEON, KOLOD-

VORSKA 19 A, 5294 DORNBERK, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 3.
1994.

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

Sr-19394
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01796 z dne
22. 12. 1999 pod št. vložka 1/02228/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: SANLES Podjetje za trgovino,
inženiring, konsulting, zastopanje ter iz-
voz in uvoz d.o.o. Vipava

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kosovelova 11, 5271 VIPAVA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PERHAVEC PAVEL, Koso-

velova 11, 5271 VIPAVA, vložek:
40.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 3. 1992; SANGUIN ENNIO, Via Cesa-
re Battisti 1, TORINO, ITALIA, vložek:
60.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 3. 1992.

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

Sr-19395
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01797 z dne
22. 12. 1999 pod št. vložka 1/02230/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: PAVLIN Proizvodnja, trgovina,
zastopstva, d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vojkova 15, 5000 NOVA GO-
RICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAVLIN VALTER, VOJKO-

VA 15, 5000 NOVA GORICA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 2. 1992; PAVLIN ROMINA, VOJKOVA
15, 5000 NOVA GORICA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 2. 1992.

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

Sr-19396
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01799 z dne

22. 12. 1999 pod št. vložka 1/02234/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5829801
Firma: GRČA d.o.o. Vipava, podjetje

za proizvodnjo in notranjo ter zunanjo
trgovino

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bevkova 14, 5271 VIPAVA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FURLAN JURIJ, BEVKOVA

14, 5271 VIPAVA, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 13. 3. 1992.

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

Sr-19397
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01800 z dne
22. 12. 1999 pod št. vložka 1/02237/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: SONIC Podjetje za projektira-
nje in nadzor Idrija d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Srebrničeva 3, 5280 IDRIJA
Osnovni kapital: 13.266,00 Sit
Ustanovitelji: KONJAR IZTOK, Srebrni-

čeva 3, 5280 IDRIJA, vložek: 6.633,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 24. 2. 1992; RUTAR
SONJA, Pot v Strano 4, 5282 CERKNO,
vložek: 6.633,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
24. 2. 1992.

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

Sr-19398
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01801 z dne
22. 12. 1999 pod št. vložka 1/02239/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: TRIADA Podjetje za gradbeniš-
tvo d.o.o. Bovec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg golobarskih žrtev 18,
5230 BOVEC

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit

Ustanovitelji: NACLERIO CARLO, VIA S.
CATERINA 62/1, CHIONS /PN/ ITALIA,
vložek: 7.200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
23. 2. 1992; BIZJAK ZORAN, BILJE 130
B, 5292 RENČE, vložek: 800,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 23. 2. 1992.

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

Sr-19399
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01802 z dne
22. 12. 1999 pod št. vložka 1/02254/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: PRIMTAD Projektiranje in nad-
zor d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Grčna 51, 5000 NOVA GORI-
CA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTRANCAR ZORAN, GR-

ČNA 51, 5000 NOVA GORICA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
31. 3. 1992.

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

Sr-19400
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01803 z dne
22. 12. 1999 pod št. vložka 1/02257/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: MANFREDA Proizvodnja, stori-
tve, trgovina d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Med ogradami 9a, 5000
NOVA GORICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MANFREDA JURIJ, MED

OGRADAMI 9A, 5000 NOVA GORICA, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 3. 1992.

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



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 47 / 1. 6. 2000 / Stran 4449

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

Sr-19401
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01804 z dne
22. 12. 1999 pod št. vložka 1/02265/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: SPES Podjetje za svetovanje,
organiziranje, storitve in trgovino, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Godovič 40/b, 5280 IDRIJA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: POLJANEC SREČKO, GO-

DOVIČ 40 B, 5280 IDRIJA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
17. 3. 1992.

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

Sr-19402
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01805 z dne
22. 12. 1999 pod št. vložka 1/02266/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: MISTRAL Tehnična trgovina,
Vogrsko d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vogrsko 37 a, 5293 VOLČJA
DRAGA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAH ALOJZ, VOGRSKO 37

A, 5293 VOLČJA DRAGA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 3. 1992.

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

Sr-19403
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01806 z dne
22. 12. 1999 pod št. vložka 1/02267/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: BONIS Proizvodnja, trgovina,
uvoz in izvoz d.o.o. Male Žablje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Male Žablje 11, 5263 DOB-
RAVLJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKOFIČ BORUT, MALE

ŽABLJE 11, 5263 DOBRAVLJE, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 3. 1992.

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

Sr-19404
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01807 z dne
22. 12. 1999 pod št. vložka 1/02281/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: BO-AVTO d.o.o. Vipava, avto-
servis in trgovina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vrhpolje 54, 5271 VIPAVA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAVRENČIČ BOJAN, VRH-

POLJE 54, 5271 VIPAVA, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 2. 1992.

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

Sr-19405
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01808 z dne
22. 12. 1999 pod št. vložka 1/02285/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: VALES transport in špedicija
d.o.o. Šempeter

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ivana Suliča 4a, 5290 ŠEM-
PETER

Osnovni kapital: 1.212.000,00 Sit
Ustanovitelji: VALTEX S.R.L., VIA LUN-

GA 46, GORIZIA, ITALIA, vložek:
1.202.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
25. 2. 1992; BRAJNIK BORIS, IVANA SU-
LIČA 4 A, 5290 ŠEMPETER, vložek:
10.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
1. 1. 1993.

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

Sr-19406
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01809 z dne
22. 12. 1999 pod št. vložka 1/02286/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: INPAK Pakiranje in pakirna te-
hnika d.o.o. Lokavec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lokavec 70, 5270 AJDOVŠ-
ČINA

Osnovni kapital: 13.128,00 Sit
Ustanovitelji: NEMEC DANILO, LOKA-

VEC 48b, 5270 AJDOVŠČINA, vložek:
6.564,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
16. 3. 1992; BAVCON JOŽE, KOLODVO-
RSKA 10, 5294 DORNBERK, vložek:
6.564,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
16. 3. 1992.

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

Sr-19407
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01810 z dne
22. 12. 1999 pod št. vložka 1/02288/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: BIRSA Proizvodnja in trgovina
d.o.o. Branik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Branik 98 a, 5295 BRANIK
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BIRSA IGOR, BRANIK 98

a, 5295 BRANIK, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-19408
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01811 z dne
22. 12. 1999 pod št. vložka 1/02291/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5576423
Firma: DISPLAY Reklama in propaga-

nda Nova Gorica d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Vipavska 6o, 5000 NOVA GO-

RICA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FORNAZARIČ MILENA,

RENČE 40, 5292 RENČE, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 3. 1992.

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

Sr-19409
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01812 z dne
22. 12. 1999 pod št. vložka 1/00252/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5278619
Firma: PRIMEX-PROJEKT Poslovna

skupnost za inženiring, uvajanje novih te-
hnologij in informatike r.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: r.o.
Sedež: Vipavska 13, 5000 NOVA GO-

RICA
Ustanovitelji: PRIMORJE EXPORT P.O.,

VIPAVSKA 13, 5000 NOVA GORICA, osta-
lo, vstop: 19. 10. 1987; PROJEKT P.O.
NOVA GORICA, KIDRIČEVA 9A, 5000
NOVA GORICA, ostalo, vstop:
12. 11. 1987.

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

Sr-19410
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01813 z dne
22. 12. 1999 pod št. vložka 1/00268/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5279658
Firma: PANAFAR Organiziranje, mar-

keting, inženiring d.o.o. Ajdovščina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prešernova 17, 5270 AJDOV-
ŠČINA

Osnovni kapital: 5.316,80 Sit
Ustanovitelji: KOBAL ANTON, BELA 5,

5273 COL, vložek: 2.658,40 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 29. 5. 1989; VIDRIH KATJA,
GRADIŠKA C. 4, 5271 VIPAVA, vložek:
2.658,40 Sit, ne  odgovarja, vstop:
29. 5. 1989.

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

Sr-19411
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01814 z dne
22. 12. 1999 pod št. vložka 1/00283/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: STUDIO VITIS Kozmetičarstvo,
storitve za psihično in fizično sp rostitev
in agencijske storitve s področja turiz-
ma d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kostanjeviška 18, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MERVIČ VIDA, ŠEMPAS

127, 5261 ŠEMPAS, vložek: 1.020,00 Sit,
ostalo, vstop: 10. 10. 1989; BREZIGAR
DAVID, NABREŽINA 124, ITALIA, vložek:
980,00 Sit, ostalo, vstop: 10. 10. 1989.

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

Sr-19412
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01815 z dne
22. 12. 1999 pod št. vložka 1/00284/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5285402
Firma: INTUR Podjetje za inženiring,

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

odgovornostjo
Sedež: Bilje 150, 5292 RENČE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DERMOTA LJUBO, I.

GRADNIKA 24, 5210 ANHOVO, PLAVE,

vložek: 500,00 Sit, ostalo, vstop:
18. 7. 1989; DRMOTA STANISLAV, I.
GRADNIKA 24, 5210 ANHOVO PLAVE,
vložek: 500,00 Sit, ostalo, vstop:
18. 7. 1989; KNAP SILVIJ, V MLINU 13,
5290 ŠEMPETER, vložek: 500,00 Sit,
ostalo, vstop: 18. 7. 1989; KRULEJ FRA-
NC, BILJE 150, 5292 RENČE, vložek:
500,00 Sit, ostalo, vstop: 18. 7. 1989.

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

Sr-19413
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01816 z dne
22. 12. 1999 pod št. vložka 1/00287/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: KORADIN Lesno podjetje d.o.o.
Miren

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Orehovlje 2 a, 5291 MIREN
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KORADIN VALTER, MILO-

ŠEVA 10, 5000 NOVA GORICA, vložek:
1.000,00 Sit, ostalo, vstop: 11. 8. 1989;
KORADIN BRANKO, MILOŠEVA 10, 5000
NOVA GORICA, vložek: 1.000,00 Sit, osta-
lo, vstop: 11. 8. 1989.

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

Sr-19414
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01817 z dne
22. 12. 1999 pod št. vložka 1/00297/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5289955
Firma: KNAP & V CONSULTING Podje-

tje za gospodarsko svetovanje Šempe-
ter pri Gorici d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: V Mlinu 13, 5290 ŠEMPETER
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KNAP ALENKA, V MLINU

13, 5290 ŠEMPETER, vložek: 650,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 28. 8. 1989; KNAP
NEDA, V MLINU 13, 5290 ŠEMPETER,
vložek: 700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
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28. 8. 1989; KNAP SILVIJ, V MLINU 13,
5290 ŠEMPETER, vložek: 650,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 28. 8. 1989.

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

Sr-19415
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01822 z dne
23. 12. 1999 pod št. vložka 1/00301/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: B & M Studio za filmsko in vi-
deo produkcijo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vipavska 51, 5000 NOVA GO-
RICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KONIČ MOJMIR, VIPAV-

SKA 51, 5000 NOVA GORICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
3. 9. 1989; LOJK BORUT, LEDINE 3,
5000 NOVA GORICA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 3. 9. 1989.

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

Sr-19416
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01823 z dne
23. 12. 1999 pod št. vložka 1/02302/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: SENEGAL Modni atelje d.o.o.
Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pionirska 24, 5250 SOLKAN
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KORŠIČ JOŠKO, PIONIR-

SKA 24, 5250 SOLKAN, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 3. 1992.

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

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

Sr-19417
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01824 z dne
23. 12. 1999 pod št. vložka 1/02309/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: DACTILOS Storitve in svetova-
nje d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Toma Brejca 2, Kromberk,
5000 NOVA GORICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SKOK JANA, TOMA BREJ-

CA 2, KROMBERK, 5000 NOVA GORICA,
vložek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
8. 4. 1992.

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

Sr-19418
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01825 z dne
23. 12. 1999 pod št. vložka 1/02313/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: VIGAL Vzmeti in kovinska gala-
nterija d.o.o. Ajdovščina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ustje 15 b, 5270 AJDOVŠČINA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: STOPAR JOŽE, USTJE 15

B, 5270 AJDOVŠČINA, vložek: 6.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 3. 1992; STO-
PAR ERVIN, USTJE 15 B, 5270 AJDOVŠ-
ČINA, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 26. 3. 1992.

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

Sr-19419
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01826 z dne
23. 12. 1999 pod št. vložka 1/02321/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ARTA Oblikovanje in projekti-
ranje, Šempeter pri Gorici d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Na Pristavi 22, 5290 ŠEMPE-
TER PRI GORICI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BERLOT ANDREJ, NA PRI-

STAVI 22, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI,
vložek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
31. 3. 1992.

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

Sr-19420
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01827 z dne
23. 12. 1999 pod št. vložka 1/02323/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: MILUX Proizvodnja in prodaja
svetil, Miren d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Miren 222/b, 5291 MIREN
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLANČIČ VILJEM, MIREN

222/b, 5291 MIREN, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 31. 3. 1992.

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

Sr-19421
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01828 z dne
23. 12. 1999 pod št. vložka 1/02325/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: PLENK Proizvodnja in trgovina
d.o.o. Ajdovščina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Idrijska c. 26, 5270 AJDOVŠ-
ČINA

Osnovni kapital: 9.720,00 Sit
Ustanovitelji: KOMPARE SAŠO, IDRIJ-

SKA C. 26, 5270 AJDOVŠČINA, vložek:
9.720,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
7. 4. 1992.

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



Stran 4452 / Št. 47 / 1. 6. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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

Sr-19422
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01829 z dne
23. 12. 1999 pod št. vložka 1/02329/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: T-COMMERCE Trgovina in ko-
mercialne storitve d.o.o. Šempeter pri
Gorici

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: F. Baliča 40, 5290 ŠEMPE-
TER PRI GORICI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TESTEN IRENA, F. BALI-

ČA 40, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
6. 4. 1992.

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

Sr-19423
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01830 z dne
23. 12. 1999 pod št. vložka 1/02332/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ZNT-GORICA Notranja in zuna-
nja trgovina, Nova Gorica d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pinka Tomažiča 3, 5000
NOVA GORICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MOZETIČ BOJAN, A. GA-

BRŠČKA 44, 5290 ŠEMPETER, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
31. 3. 1992; WANEK SIMČIČ TATJANA, LI-
ŠKUR 18, 5000 NOVA GORICA, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
31. 3. 1992.

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

Sr-19424
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01831 z dne
23. 12. 1999 pod št. vložka 1/02333/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5618428
Firma: IGOR Proizvodnja in trgovina,

Nova Gorica d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Sončna ulica 13, 5000 NOVA

GORICA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠULIGOJ IGOR, SONČNA

ULICA 13, 5000 NOVA GORICA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
11. 11. 1991.

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

Sr-19425
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01832 z dne
23. 12. 1999 pod št. vložka 1/02337/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: CREAMUS Oblikovanje d.o.o.
Vipava

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Beblerjeva 25, 5271 VIPAVA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: IRGL JANJA, BEBLERJE-

VA 25, 5271 VIPAVA, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 5. 4. 1992; IRGL
IVAN, BEBLERJEVA 25, 5271 VIPAVA, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
5. 4. 1992.

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

Sr-19426
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01833 z dne
23. 12. 1999 pod št. vložka 1/02344/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ARDEL Gradbena dejavnost in
trgovina, d.o.o., Vrtoče 15

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vrtoče 15, 5291 MIREN
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠAVLI REGINA, PRESER-

JE 15, 5295 BRANIK, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 3. 1992.

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

Sr-19427
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01834 z dne
23. 12. 1999 pod št. vložka 1/02351/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: MORS Proizvodnja in trgovina
d.o.o. Šempeter

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Andreja Gabrščka 14, 5290
ŠEMPETER PRI GORICI

Osnovni kapital: 9.000,00 Sit
Ustanovitelji: RODMAN DRAGO, OZE-

LJAN 26 A, 5261 ŠEMPAS, vložek:
3.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
30. 3. 1992; MIKUŽ ZORAN, NIKOLE TE-
SLE 31, 5290 ŠEMPETER, vložek:
3.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
30. 3. 1992; JAZBEC VINKO, SVETO 23
A, 6223 KOMEN, vložek: 3.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 30. 3. 1992.

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

Sr-19428
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01835 z dne
23. 12. 1999 pod št. vložka 1/02372/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: IMI d.o.o. Trgovina in storitve
Sp. Idrija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Govejk 8a, 5281 SPODNJA
IDRIJA

Osnovni kapital: 48.803,00 Sit
Ustanovitelji: ISTENIČ MIRKO, GOVEJK

8A, 5281 SPODNJA IDRIJA, vložek:
48.803,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 3. 1992.

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

Sr-19429
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01836 z dne
23. 12. 1999 pod št. vložka 1/02388/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ELRO Storitve in trgovina d.o.o.
Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gradnikove brigade 57, 5000
NOVA GORICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROŽIČ ŽARKO, GRADNI-

KOVE BRIGADE 57, 5000 NOVA GORICA,
vložek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
8. 4. 1992.

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

Sr-19430
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01837 z dne
23. 12. 1999 pod št. vložka 1/02394/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ANJA Poslovne storitve d.o.o.
Tolmin

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Volče 142/a, 5220 TOLMIN
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAKOŠ ŠULIGOJ DARIN-

KA, VOLČE 142/A, 5220 TOLMIN, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
6. 4. 1992.

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

Sr-19431
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01838 z dne

23. 12. 1999 pod št. vložka 1/02399/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: MI-DRA Trgovina, proizvodnja
in storitve d.o.o. Nova Gorica, Gradniko-
ve brigade 29

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gradnikove brigade 29, 5000
NOVA GORICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SOBAN DRAGICA, GRAD-

NIKOVE BRIGADE 29, 5000 NOVA GORI-
CA, vložek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 7. 4. 1992.

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

Sr-19432
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01839 z dne
23. 12. 1999 pod št. vložka 1/02408/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: LOGIC Svetovanje, storitve, tr-
govina, Nova Gorica, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cankarjeva 34, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTALEC LOLITA, CANKA-

RJEVA 34, 5000 NOVA GORICA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
6. 4. 1992.

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

Sr-19433
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01840 z dne
23. 12. 1999 pod št. vložka 1/02409/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: PARTNER Inženiring in consul-
ting d.o.o. Ajdovščina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lokarjev drevored 7, 5270 AJ-
DOVŠČINA

Osnovni kapital: 27.500,00 Sit

Ustanovitelji: RAŽEM BORUT, LOKAR-
JEV DREVORED 7, 5270 AJDOVŠČINA,
vložek: 13.750,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 31. 3. 1992; RAŽEM KARMEN, LO-
KARJEV DREVORED 7, 5270 AJDOVŠČI-
NA, vložek: 13.750,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 31. 3. 1992.

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

Sr-19434
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01841 z dne
23. 12. 1999 pod št. vložka 1/02422/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: MUŽINA Proizvodnja in trgovi-
na, d.o.o., Selo 11 c

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Selo 11 c, 5270 AJDOVŠČI-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MUŽINA VOJKO, NA PRI-

STAVI 31, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI,
vložek: 4.800,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 3. 1992; MUŽINA KLAVDIJ, NA PRIS-
TAVI 31, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI,
vložek: 3.200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 3. 1992.

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

Sr-19435
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01842 z dne
23. 12. 1999 pod št. vložka 1/02428/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: KOPTUR Storitve, trgovina, go-
stinstvo in turizem d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cankarjeva 50, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLANČIČ ANZELMA, CA-

NKARJEVA 50, 5000 NOVA GORICA, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
30. 3. 1992.

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

Sr-19436
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01843 z dne
23. 12. 1999 pod št. vložka 1/02430/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: AS Uvoz-izvoz, d.o.o., Renče
41 A

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Renče 41 A, 5292 RENČE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SULIČ DARJO, RENČE 42,

5292 RENČE, vložek: 3.200,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 16. 3. 1992; ANDREETTA
ADRIANO, VIA MONTE GRAPPA 22 B, CA-
STELFRANCO VENETO, ITALIA, vložek:
4.800,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
16. 3. 1992.

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

Sr-19437
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01844 z dne
23. 12. 1999 pod št. vložka 1/02452/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: OMEGA GO Proizvodnja čev-
ljarskih orodij, d.o.o., Šempeter pri Gori-
ci

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: MMP Vrtojba št. 6, 5290 ŠEM-
PETER PRI GORICI

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRIMEX D.D., Vipavska 13,

5000 NOVA GORICA, vložek: 40.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 23. 3. 1992;
OMEGA FUSTELLE S.R.L., Via Schiappa-
relli 11, VERONA, IRTALIA, vložek:
60.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
23. 3. 1992.

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

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

Sr-19438
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01845 z dne
23. 12. 1999 pod št. vložka 1/02454/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5614937
Firma: POPER Gostinstvo, turizem, tr-

govina in transport d.o.o. Nova Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kidričeva 9, 5000 NOVA GO-

RICA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRUMEC TEUTA, VIŠKA

51, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 4. 1992; BRU-
MEC STANKO, UL. 25 MAJA 41, 1000
LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 3. 4. 1992.

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

Sr-19439
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01846 z dne
23. 12. 1999 pod št. vložka 1/02462/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ZOK SPORT Podjetje za šport,
turizem in trgovino d.o.o. Idrija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kapetana Mihevca 6, 5280 ID-
RIJA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KENDA ZORAN, PLATIŠE-

VA 27, 5282 CERKNO, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 4. 1992.

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

Sr-19440
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01847 z dne
23. 12. 1999 pod št. vložka 1/02463/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep

o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: INSPORT Podjetje za organi-
zacijo športnih aktivnosti, trgovino in
storitve, d.o.o. Idrija, St.Rozmana 12

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: St. Rozmana 12, 5280 IDRIJA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TROHA BORIS, TRIGLAV-

SKA 15, 5280 IDRIJA, 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) izb-
risalo iz sodnega registra v izreku sklepa na-
vedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-19441
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01848 z dne
23. 12. 1999 pod št. vložka 1/02466/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: DISGRO-ITALIANA Export-im-
port d.o.o. Orehovlje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Orehovlje 1, 5291 MIREN
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SINIGAGLIA ALDO, S.VITO

AL TAGLIAMENTO, PORDENONE, ITALIA,
vložek: 2.667,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
6. 4. 1992; OBLAK VALTER, 9. SEPTEM-
BER 107, VRTOJBA, 5290 ŠEMPETER
PRI GORICI, vložek: 5.333,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 6. 4. 1992.

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

Sr-19442
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01849 z dne
23. 12. 1999 pod št. vložka 1/02467/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: DO-CONSULTING Svetovanje
in storitve d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Klanec 23, 5250 SOLKAN
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GUGLIELMO DONADEL-

LO, MONTE GRAPPA 34, PADOVA, ITA-
LIA, vložek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 27. 3. 1992.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-19443
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01850 z dne
23. 12. 1999 pod št. vložka 1/02468/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: GOLD-MIX Uvoz-izvoz-storitve
d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Klanec 23, 5250 SOLKAN
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GUIELMO DONADELLO,

VIA MONTE GRAPPA 34, PADOVA ITALIA,
vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
3. 4. 1992; PETROVČIČ MILOŠ, KLANEC
23, 5250 SOLKAN, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 3. 4. 1992.

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

Sr-19444
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01851 z dne
23. 12. 1999 pod št. vložka 1/02472/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: IM - ING Gradbeništvo, projek-
tiranje, posredovanje, trgovi- na in stori-
tve d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Delpinova 13, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 9.000,00 Sit
Ustanovitelji: PINTAR FRANC, BRATOV

HVALIČ 144, 5000 NOVA GORICA, vlo-
žek: 3.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
6. 4. 1992; GRBEC JANA, M. KOGOJA
45, 5000 NOVA GORICA, vložek:
3.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
6. 4. 1992; GRBEC IVAN, M. KOGOJA 45,
5000 NOVA GORICA, vložek: 3.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 6. 4. 1992.

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

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

Sr-19445
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01855 z dne
23. 12. 1999 pod št. vložka 1/00303/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: SALCO d.o.o., consulting in in-
ženiring, Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: XXX. Divizije 21, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIŠIČ GORAZD, DAMBER

4, 5000 NOVA GORICA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 9. 1989.

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

Sr-19446
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01856 z dne
23. 12. 1999 pod št. vložka 1/00306/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: PAPIRUS Podjetje za trgovino,
biro avdio in video storit- ve, Tolmin, 1.
maja 5, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg 1. maja 5, 5220 TOLMIN
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAGELJ IVAN, ŽABČE 11

A, 5220 TOLMIN, vložek: 800,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 4. 10. 1989; KRAGELJ
JANJA, ŽABČE 11 A, 5220 TOLMIN, vlo-
žek: 600,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
4. 10. 1989; TORKAR MIRJAM, POD GRA-
DOM 5, 5220 TOLMIN, vložek: 600,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 4. 10. 1989.

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

Sr-19447
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01857 z dne

23. 12. 1999 pod št. vložka 1/00307/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: K & K ŠPEDICIJA GORICA
d.o.o., Vipavska c. 51, Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vipavska 51, 5000 NOVA GO-
RICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LOJK BORUT, LEDINE 3,

5000 NOVA GORICA, vložek: 2.000,00 Sit,
ostalo, vstop: 20. 12. 1990.

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

Sr-19448
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01858 z dne
23. 12. 1999 pod št. vložka 1/00325/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5294436
Firma: SINYU Proizvodnja elektron-

skih in elektromehanskih naprav, druž-
ba z omejeno odgovornostjo

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: MMP Vrtojba, 5290 ŠEMPE-
TER PRI GORICI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ADVANCE GRAVIS COM-

PUTER TECHNOLOGY PTE. LTD., 1 Roc-
hor Canal Road, SINGAPUR, vložek:
400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
30. 6. 1989; PRIMEX Delovna organizacija
za zunanjo trgovino PRIMORJE EXPORT
Nova Gorica p.o., Vipavska 13, 5000 NOVA
GORICA, vložek: 400,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 30. 6. 1989; BATAGELJ DU-
ŠAN, Cankarjeva 20, 5000 NOVA GORI-
CA, vložek: 400,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 30. 6. 1989; GORIZIANA EXPORT, Via
Terza Armata 165, GORIZIA, ITALIA, vlo-
žek: 400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
30. 6. 1989; ABRAM STANE Elektromeha-
nika, izdelovanje elektronskih naprav in st-
rojev - Abram Hrastnik, NOVI DOM 49,
1430 HRASTNIK, vložek: 400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 30. 6. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-19449
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01859 z dne
23. 12. 1999 pod št. vložka 1/00329/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5292832
Firma: SPINKO Svetovanje, proizvod-

nja, inženiring, nadzor, kovinarstvo Nova
Gorica d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gradnikove brigade 15, 5000
NOVA GORICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LUKEŠ ANDREJ, GRAD-

NIKOVE BRIGADE 15, 5000 NOVA GORI-
CA, vložek: 666,80 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 11. 10. 1989; ZORZUT MILOVAN, VO-
JKOVA 24, PLAVE, 5210 ANHOVO, vlo-
žek: 666,60 Sit, ne  odgovarja, vstop:
11. 10. 1989; ZORZUT VLADKO, VOJKO-
VA 24, PLAVE, 5210 ANHOVO, vložek:
666,60 Sit, ne  odgovarja, vstop:
11. 10. 1989.

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

Sr-19450
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01860 z dne
23. 12. 1999 pod št. vložka 1/00350/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ECU Ekonomski consulting
Nova Gorica d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Marija Kogoja 45, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRBEC JANA, MARIJA KO-

GOJA 45, 5000 NOVA GORICA, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 10. 1989; GRBEC IVAN, MARIJA KO-
GOJA 45, 5000 NOVA GORICA, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 10. 1989; MAJNIČ ŽELJKO, OLGE
BAN 25, PULA, vložek: 500,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 20. 10. 1989; MAJNIČ
ZDENKA, OLGE BAN 25, PULA, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 10. 1989.

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

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

Sr-19451
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01861 z dne
23. 12. 1999 pod št. vložka 1/00354/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ACQUALUX Izdelovanje kabin
s tušem, sanitarne opreme, trgo vina
d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gortanova 23, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RUŽIČ ZLATKO, GORTA-

NOVA 23, 5000 NOVA GORICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 11. 1989.

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

Sr-19452
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01862 z dne
23. 12. 1999 pod št. vložka 1/00355/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: KOPEX Industrija, trgovina in
inženiring, d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Volčja Draga 10, 5293 VOLČ-
JA DRAGA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: BIRSA DAVID, ERJAVČE-

VA 18, 5000 NOVA GORICA, vložek:
700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
13. 11. 1989; KODERMAC ADOLF, VOL-
ČJA DRAGA 86 A, 5293 VOLČJA DRAGA,
vložek: 700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
13. 11. 1989; ŠIRCA MILIVOJ, GORTANO-
VA 29, 5000 NOVA GORICA, vložek:
700,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
13. 11. 1989.

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

Sr-19453
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01863 z dne

23. 12. 1999 pod št. vložka 1/00361/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: PARTEX Podjetje v zasebni la-
stnini za zastopanje, market- ing in tran-
zitno trgovino, d.o.o. Orehovlje 1, 5291
Miren

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Orehovlje 1, 5291 MIREN
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SOBAN VALTER, Ul.9.se-

ptembra 74, Vrtojba, 5290 ŠEMPETER PRI
GORICI, vložek: 1.200,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 13. 11. 1989; SOBAN KATJA,
Ul.9.septembra 74, Vrtojba, 5290 ŠEMPE-
TER PRI GORICI, vložek: 800,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 13. 11. 1989.

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

Sr-19454
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01864 z dne
23. 12. 1999 pod št. vložka 1/00363/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5295661
Firma: PERHAVEC Proizvodno trgov-

sko podjetje Vipava, p.o.
Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Vojkova 18, 5271 VIPAVA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PERHAVEC PETER, VOJ-

KOVA 18, 5271 VIPAVA, vložek: 500,00
Sit, ostalo, vstop: 14. 11. 1989; PERHA-
VEC PAVEL, KOSOVELOVA 11, 5271 VI-
PAVA, vložek: 500,00 Sit, ostalo, vstop:
14. 11. 1989; PERHAVEC MIRO, VOJKO-
VA 18, 5271 VIPAVA, vložek: 500,00 Sit,
ostalo, vstop: 14. 11. 1989; PERHAVEC
IVAN, LEDINE 32, 5000 NOVA GORICA,
vložek: 500,00 Sit, ostalo, vstop:
14. 11. 1989.

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

Sr-19455
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01865 z dne
23. 12. 1999 pod št. vložka 1/00366/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
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o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ZENIT Podjetje za marketing,
inženiring, organizacijo proizvodnje, ko-
mercialno posredovanje ter trgovino,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Spodnja Idrija n.h., 5281 SPO-
DNJA IDRIJA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GLIHA VERA MARIJA,

SPODNJA IDRIJA n.h., 5281 SPODNJA ID-
RIJA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 14. 11. 1989; GLIHA PETER, SPO-
DNJA IDRIJA n.h., 5281 SPODNJA IDRIJA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
14. 11. 1989.

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

Sr-19456
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01866 z dne
23. 12. 1999 pod št. vložka 1/00375/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: TURISTTURS POLJŠAK Dorn-
berk d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zalošče 30, 5294 DORNBE-
RK

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POLJŠAK IVAN, ZALOŠČE

30, 5294 DORNBERK, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 11. 1989.

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

Sr-19457
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01867 z dne
23. 12. 1999 pod št. vložka 1/00379/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: EGOS Podjetje za reklamne in
propagandne storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ivana Regenta 7, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SLOVINIĆ VJEKOSLAV,

IVANA REGENTA 7, 5000 NOVA GORICA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
3. 11. 1989.

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

Sr-19458
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01868 z dne
23. 12. 1999 pod št. vložka 1/00380/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ULTRA Proizvodno-trgovsko
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Soška 18, 5250 SOLKAN
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RUTAR DEJAN, SOŠKA

18, 5250 SOLKAN, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 3. 11. 1989.

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

Sr-19459
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01869 z dne
23. 12. 1999 pod št. vložka 1/00385/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: COREX Trgovina, inženiring,
svetovanje in proizvodnja d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Renški podkraj 41/a, 5292
RENČE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FORNAZARIČ RAJMUND,

RENČE 40, 5292 RENČE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 11. 1989; VUGA ZMAGO, RENŠKI
PODKRAJ 41/a, 5292 RENČE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 11. 1989.

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

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

Sr-19460
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01870 z dne
23. 12. 1999 pod št. vložka 1/00403/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: COMPUTERDESIGN Grafično
in trgovsko podjetje, d.o.o., Nova Gorica
V.Vodopivca 2

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vinka Vodopivca 2, 5000
NOVA GORICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MOČNIK IGOR, VINKA VO-

DOPIVCA 2, 5000 NOVA GORICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
28. 11. 1989.

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

Sr-19461
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01871 z dne
23. 12. 1999 pod št. vložka 1/00412/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: LUPRES Prevozi, gozdni sade-
ži Loke d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Loke 10, 5000 NOVA GORICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SVETLIK DAMIJAN, NA

VASI 27, 5281 SPODNJA IDRIJA, vložek:
1.020,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 9. 1993; SKENDER SINANI, KAPETA-
NA MIHEVCA 12, 5280 IDRIJA, vložek:
980,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 9. 1993.

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

Sr-19462
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01872 z dne
23. 12. 1999 pod št. vložka 1/00418/00
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vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ALFA d.o.o. Import-export in tr-
govina Nova Gorica, Prvomajska 35

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prvomajska 35, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FAJFAR ALOJZ, CANKAR-

JEVA 40, 5000 NOVA GORICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 11. 1989.

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

Sr-19463
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01873 z dne
23. 12. 1999 pod št. vložka 1/00422/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: METAJDA Podjetje za posre-
dovanje, marketing in turizem, d.o.o. Aj-
dovščina, Tovarniška c. 3 b

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tovarniška 3 b, 5270 AJDOV-
ŠČINA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JOVANOVIĆ MIODRAG,

TOVARNIŠKA 3 B, 5270 AJDOVŠČINA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
20. 12. 1989.

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

Sr-19464
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01874 z dne
23. 12. 1999 pod št. vložka 1/00435/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ITALIAN SERVICE d.o.o., pod-
jetje za turizem, reklamo in posredova-
nje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kidričeva 7, 5000 NOVA GO-
RICA

Osnovni kapital: 18.000,00 Sit

Ustanovitelji: REBEK MILAN, ČRNIČE
82, 5262 ČRNIČE, vložek: 18.000,00 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 odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-19465
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01875 z dne
23. 12. 1999 pod št. vložka 1/00501/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: APIPRO Podjetje za intelektua-
lne, proizvodne in servisne storitve v pro-
cesnem računalništvu d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podbrdo 33 a, 5243 PODBR-
DO

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BEGUŠ DAVORIN, POD-

BRDO 33A, 5243 PODBRDO, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
18. 12. 1989; GALIČ LOVRO, MOST NA
SOČI 52, 5216 MOST NA SOČI, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
18. 12. 1989.

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

Sr-19466
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01876 z dne
23. 12. 1999 pod št. vložka 1/00502/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: MCE Proizvodnja in trgovina,
d.o.o. Cerkno

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Planina 44, 5282 CERKNO
Osnovni kapital: 4.745,50 Sit
Ustanovitelji: ERŽEN MILAN, PLANINA

38, 5282 CERKNO, vložek: 2.372,75 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 6. 12. 1989; ERŽEN
CVETKA, PLANINA 38, 5282 CERKNO,
vložek: 2.372,75 Sit, ne  odgovarja, vstop:
6. 12. 1989.

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

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

Sr-19467
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01877 z dne
23. 12. 1999 pod št. vložka 1/00504/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: RASK Računalništvo, agentu-
ra, svetovanje, kultura, d.o.o. Nova Gori-
ca, Bratov Hvalič 55

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bratov Hvalič 55, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOŽIČ MILAN, CANKAR-

JEVA 52, 5000 NOVA GORICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
6. 12. 1989.

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

Sr-19468
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01878 z dne
23. 12. 1999 pod št. vložka 1/00519/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: AREA trgovina, transport, ra-
čunovodstvo, izobraževanje Šempeter
pri Gorici d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Goriška 2, 5290 ŠEMPETER
PRI GORICI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEBAN EGON, GORIŠKA

2, 5290 ŠEMPETER, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 20. 11. 1989; KUM-
PERŠČAK MITJA, VALENTINČIČEVA 30,
5000 NOVA GORICA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 20. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe 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-19469
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01879 z dne
23. 12. 1999 pod št. vložka 1/00534/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: DETEX Družba za trgovino in
storitve v domačem prometu in zunanji
trgovini d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Borisa Kalina 83, 5250 SOL-
KAN

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JANČIČ DRAGAN, BORI-

SA KALINA 83, 5250 SOLKAN, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
18. 12. 1989.

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

Sr-19470
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01880 z dne
23. 12. 1999 pod št. vložka 1/00541/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: NES Namenski elektronski si-
stemi, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Nikolaja Pirnata 12, 5280 ID-
RIJA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VEHAR ALEKSANDER, NI-

KOLAJA PIRNATA 12, 5280 IDRIJA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
16. 12. 1989.

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

Sr-19471
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01881 z dne
23. 12. 1999 pod št. vložka 1/00549/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ARIAMI Inštalacije in vzdrževa-
nje d.o.o. Grgar

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ravnica št. 49, 5251 GRGAR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽNIDERŠIČ MIRAN, CAN-

KARJEVA 58, 5000 NOVA GORICA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
19. 12. 1989.

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

Sr-19472
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01882 z dne
23. 12. 1999 pod št. vložka 1/00556/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: MOČ Tolmin, zbiranje, predela-
va in prodaja zdravilnih zelišč in zdravi-
lnih izdelkov, d.o.o., Tolmin, Volče 47

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Volče 47, 5220 TOLMIN
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MOČENIK MIHAELA, VOL-

ČE 47, 5220 TOLMIN, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 12. 1989.

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

Sr-19473
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01883 z dne
23. 12. 1999 pod št. vložka 1/00558/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ATG Prevozno podjetje d.o.o.
Vipava, Gregorčičeva 21

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gregorčičeva 21, 5271 VIPA-
VA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOMIZELJ TOMO, GRE-

GORČIČEVA 21, 5271 VIPAVA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
21. 12. 1989.

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

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

Sr-19474
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01884 z dne
23. 12. 1999 pod št. vložka 1/00438/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: PIM Instalacije, proizvodnja in
trgovina d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cankarjeva 58, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARKOVČIČ MIRANDA,

CANKARJEVA 58, 5000 NOVA GORICA,
vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
29. 4. 1993.

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

Sr-19475
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01885 z dne
24. 12. 1999 pod št. vložka 1/02478/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: DOMAZET - GRADBENIŠTVO
d.o.o. Goriške fronte 83, Šempeter pri
Gorici

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Goriške fronte 83, 5290 ŠEM-
PETER PRI GORICI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOMAZET NATAŠA, GO-

RIŠKE FRONTE 83, 5290 ŠEMPETER PRI
GORICI, vložek: 8.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 1. 4. 1992.

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

Sr-19476
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01886 z dne
24. 12. 1999 pod št. vložka 1/02480/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep



Stran 4460 / Št. 47 / 1. 6. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: RIVAL COMMERCE Trgovina in
storitve d.o.o. Šempeter pri Gorici

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta goriške fronte 91, 5290
ŠEMPETER PRI GORICI

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: LASTRIČ SILVANA, CESTA

GORIŠKE FRONTE 91, 5290 ŠEMPETER
PRI GORICI, vložek: 100.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 11. 5. 1992.

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

Sr-19477
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01887 z dne
24. 12. 1999 pod št. vložka 1/02496/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: STUDIO VILLA Projektiranje in
inženiring, d.o.o., Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: MMP Vrtojba, 5290 ŠEMPE-
TER PRI GORICI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TOMAŽIČ JOŽE, ŽABJI

KRAJ 13, 5000 NOVA GORICA, vložek:
6.400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
31. 3. 1992; PINTAR MARINKO, BRUNOV
DREVORED 4, 5220 TOLMIN, vložek:
1.600,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
31. 3. 1992.

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

Sr-19478
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01888 z dne
24. 12. 1999 pod št. vložka 1/02508/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ŠKVARČ d.o.o. Trgovsko, stori-
tveno in proizvodno podjetje Col

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Col 17, 5273 COL
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠKVARČ SANDI, COL 72,

5273 COL, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgo-

varja, vstop: 14. 3. 1992; ŠKVARČ MAG-
DALENA, COL 17, 5273 COL, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
14. 3. 1992.

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

Sr-19479
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01889 z dne
24. 12. 1999 pod št. vložka 1/02516/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: MECCENT Trgovina in storitve
d.o.o. Renče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bilje 130/b, 5292 RENČE
Osnovni kapital: 9.000,00 Sit
Ustanovitelji: DJURDJEVIČ MIODRAG,

IX. KORPUSA 54, 5000 NOVA GORICA,
vložek: 3.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
31. 1. 1992; BIZJAK ZORAN, BILJE
130/b, 5292 RENČE, vložek: 3.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 31. 1. 1992; NO-
VAK JANEZ, CESTA 15. DIVIZIJE 128,
1000 LJUBLJANA, vložek: 3.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 31. 1. 1992.

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

Sr-19480
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01890 z dne
24. 12. 1999 pod št. vložka 1/02530/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: RTE Proizvodnja in prodaja
svetil, Miren d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Miren 222/b, 5291 MIREN
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BLARASIN ELIO, VIA MAX

FABIANI 4, GORIZIA, ITALIA, vložek:
1.334,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
31. 3. 1992; CABRINI FLAVIO, VIA TRIESTE
97, GORIZIA, ITALIA, vložek: 1.333,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 31. 3. 1992; FALANGA
STEFANO, VIA VITTORIO VENETO 18/4,
GORIZIA, ITALIA, vložek: 1.333,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 31. 3. 1992; KLANČIČ VI-

LJEM, MIREN 222/B, 5291 MIREN, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
31. 3. 1992.

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

Sr-19481
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01891 z dne
24. 12. 1999 pod št. vložka 1/02551/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: SEZZAM Trgovina na debelo
in drobno d.o.o. Kobarid, Markova 10

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Markova 10, 5222 KOBARID
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LUTFI ILJAZI, MARKOVA

10, 5222 KOBARID, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 26. 11. 1990; ILJAZ
ILJAZI, MARKOVA 10, 5222 KOBARID, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 11. 1990.

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

Sr-19482
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01892 z dne
24. 12. 1999 pod št. vložka 1/02553/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: EUROTRANSPORT Mednarod-
ni transporti, Nova Gorica d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tolminskih puntarjev 12,
5000 NOVA GORICA

Osnovni kapital: 120.000,00 Sit
Ustanovitelji: EUROTRADING D.O.O.,

Tolminskih puntarjev 12, 5000 NOVA GO-
RICA, vložek: 50.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 29. 4. 1992; TORRISI VINCE-
NZO, VIA NAZIONALE 93, SAN NICO-
LO-FERARRA, ITALIA, vložek: 70.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 4. 1992.

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

Sr-19483
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01893 z dne
24. 12. 1999 pod št. vložka 1/02554/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: SER.CO. Export-import d.o.o.
Šempas

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šempas 17 f, 5261 ŠEMPAS
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: FURLAN SERAFINO, NO-

NCELLO N. 21, PORDENONE (ITALIA), vlo-
žek: 100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
3. 6. 1992.

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

Sr-19484
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01899 z dne
24. 12. 1999 pod št. vložka 1/02562/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: BENTRA d.o.o., Podjetje za
špedicijo, transport in trgovino, Šempe-
ter pri Novi Gorici

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: MMP Vrtojba, 5290 ŠEMPE-
TER PRI GORICI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BENTRA DI DOLJAK DA-

NIELA S.R.L, Via San Michele 13, GORI-
ZIA, ITALIA, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 9. 3. 1992; K & K GOSPED
D.O.O. NOVA GORICA, Vipavska 51, 5000
NOVA GORICA, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 9. 3. 1992.

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

Sr-19485
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01900 z dne

24. 12. 1999 pod št. vložka 1/02570/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ADRIA Storitve, Miren d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Miren br.št., 5291 MIREN
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOGOMETNI KLUB AD-

RIA, Miren br.št., 5291 MIREN, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
31. 3. 1992.

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

Sr-19486
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01901 z dne
24. 12. 1999 pod št. vložka 1/02571/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: FORMA Projektiranje orodij in
naprav d.o.o. Sp. Idrija

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sp. Idrija 156, 5281 SPOD-
NJA IDRIJA

Osnovni kapital: 116.875,00 Sit
Ustanovitelji: BIZJAK SILVESTER, SP.

IDRIJA 156, 5281 SPODNJA IDRIJA, vlo-
žek: 116.875,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 7. 1992.

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

Sr-19487
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01902 z dne
24. 12. 1999 pod št. vložka 1/02577/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: B I S Podjetje za storitve in
trgovino d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Barje 7, 5000 NOVA GORICA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAĐAR MOJCA, SLAVKA

BATUŠIĆA 6, ZAGREB, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 11. 1991.

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

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

Sr-19488
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01903 z dne
24. 12. 1999 pod št. vložka 1/02581/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: MALAHIT Podjetje za računa-
lništvo in upravljanje v večstanovanjskih
hišah, d.o.o. Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kostanjeviška 17, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BAVDAŽ KRALJ MARTA,

KOSTANJEVIŠKA 17, 5000 NOVA GORI-
CA, vložek: 50.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 29. 6. 1992; BAVDAŽ JURIJ, KOS-
TANJEVIŠKA 17, 5000 NOVA GORICA, vlo-
žek: 50.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
29. 6. 1992.

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

Sr-19489
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01904 z dne
24. 12. 1999 pod št. vložka 1/02583/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: METKO Servis lesno obdelova-
lnih strojev p.o. Klavže št.6 Most na Soči

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Klavže št. 6, 5216 MOST NA

SOČI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRANJC METOD, KLAVŽE

ŠT.6, 5216 MOST NA SOČI, vložek:
2.000,00 Sit, ostalo, vstop: 3. 7. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-19490
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01905 z dne
27. 12. 1999 pod št. vložka 1/02586/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: KRALOVC Gostinstvo in turi-
zem d.o.o., Gradišče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gradišče nad Prvačino 54,
5292 RENČE

Osnovni kapital: 140.000,00 Sit
Ustanovitelji: STUBELJ STOJAN, GRA-

DIŠČE NAD PRVAČINO 59, 5292 RENČE,
vložek: 140.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 22. 7. 1992.

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

Sr-19491
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01906 z dne
27. 12. 1999 pod št. vložka 1/02587/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: MAR Notranja, zunanja trgovi-
na in gozdarstvo, Nova Gorica d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Borisa Kalina 75, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GASPARIČ MARKO, B. KA-

LINA 75, 5000 NOVA GORICA, vložek:
2.666,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
24. 2. 1992; BLASINI ARNALDO, VIA PIA-
VE, GORIZIA, ITALIA, vložek: 2.667,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 24. 2. 1992; FONIO
SILVANO, VIA DEL REDENTORE 4, MON-
FALCONE, ITALIA, vložek: 2.667,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 24. 2. 1992.

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

Sr-19492
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01907 z dne
27. 12. 1999 pod št. vložka 1/02588/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: LEGRAD Storitve, inženiring in
trgovina d.o.o. Gaberje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gaberje 36, 6222 ŠTANJEL
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LESAR MIRAN, GABERJE

ŠT. 36, 6222 ŠTANJEL, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 4. 1992.

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

Sr-19493
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 1999/01908 z dne
27. 12. 1999 pod št. vložka 1/02596/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: VICTORY CLUB Rekreativne
storitve in svetovanje, d.o.o., Šempeter
pri Gorici

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Goriška ulica brez št., 5290
ŠEMPETER PRI GORICI

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: VEČERINA NADJA, TOMAJ

69, 6221 DUTOVLJE, vložek: 25.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 6. 1992; ŠPA-
CAPAN TATJANA, UL. 25. MAJA 3, 5000
NOVA GORICA, vložek: 5.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 12. 6. 1992; ŽUŽEK PA-
RIDE, VIA PICCARDI 6, TRIESTE, ITALIA,
vložek: 25.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 12. 6. 1992; BERNHARDT HERBERT,
CANKARJEVA 14, 5000 NOVA GORICA,
vložek: 20.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 12. 6. 1992; VIČIČ DUŠAN, CVETLIČ-
NA 4, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI, vlo-
žek: 25.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 6. 1992.

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

Sr-19494
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00018 z dne
11. 1. 2000 pod št. vložka 1/02609/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: FINTRADE Export-import d.o.o.
Nova Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Delpinova 12, 5000 NOVA
GORICA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: TROBEC CLAUDIO, GAB-

ROVIZZA 19 A, ZGONICO, TRIESTE, ITA-
LIA, vložek: 24.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 4. 9. 1992; PIANO GIUSEPPE, VIA
TUFAROLE 1/A, AVELLINO, ITALIA, vložek:
24.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
4. 9. 1992; LEBAN JORDAN, 30. DIVIZIJE
19 C, 5000 NOVA GORICA, vložek:
52.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
1. 4. 1993.

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

PTUJ

Sr-18246
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00563 z dne 5. 4.
2000 pod št. vložka 1/03027/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5430917
Firma: ALIBA storitveno podjetje

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

odgovornostjo
Sedež: Borisa Kraigherja 34, 2250

PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ALIBABIČ SEID, Borisa

Kraigherja 34, 2250 PTUJ, vložek:
2.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
25. 10. 1990.

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

Sr-18249
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00564 z dne 5. 4.
2000 pod št. vložka 1/07475/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5707366
Firma: ŠTAJERKA podjetje za tran-

sport, trgovino, gostinstvo, proizvodnjo,
posredništvo in storitve d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jadranska 11, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZAMUDA ZLATKO, Jadran-

ska 11, 2250 PTUJ, vložek: 4.000,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 26. 3. 1992; ŠTEI-
NER SUZANA, Gregorčičeva 36, 9252 RA-
DENCI, vložek: 4.000,00 SIT, ne  odgo-
varja, vstop: 26. 3. 1992.

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

Sr-18252
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00565 z dne 5. 4.
2000 pod št. vložka 1/05381/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TIG podjetje za trgovino, inže-
niring in gradbeništvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ormoška 22, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: GRADIS, GRADNJE P.O.,

Ormoška 22, 2250 PTUJ, vložek: 8.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 4. 12. 1991.

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

Sr-18255
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00566 z dne 5. 4.
2000 pod št. vložka 1/04888/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: UNIGIPS gradbeno podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ciril Metodov drevored 4,
2250 PTUJ

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽALER MARJAN, Ciril Me-

todov drevored 4, 2250 PTUJ, vložek:
8.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
10. 1. 1992.

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

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

Sr-18258
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00567 z dne 5. 4.
2000 pod št. vložka 1/01218/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FERNPRESS podjetje za tran-
sport, turizem, trgovino in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ciril Metodov drevored 10,
2250 PTUJ

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZVONAR BOJAN, Ciril Me-

todov drevored 10, 2250 PTUJ, vložek:
2.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
20. 12. 1989.

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

Sr-18261
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00568 z dne 5. 4.
2000 pod št. vložka 1/05533/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5611822
Firma: ARAS podjetje za trgovino,

uvoz - izvoz d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Podvinci 130, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: MURKO SMILJAN, Podvi-

nci 130, 2250 PTUJ, vložek: 8.000,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 22. 6. 1993.

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

Sr-18264
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00569 z dne 5. 4.
2000 pod št. vložka 1/06823/00 vpisalo v

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

Firma: MELATRADE proizvodno, trgo-
vsko in storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tomaž pri Ormožu 1 g, 2258
TOMAŽ PRI ORMOŽU

Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: LALIĆ MILAN, Tomaž pri

Ormožu 1 g, 2258 TOMAŽ PRI ORMOŽU,
vložek: 50.000,00 SIT, ne  odgovarja, vs-
top: 10. 9. 1992; LALIĆ ZVONKA, Tomaž
pri Ormožu 1 g, 2258 TOMAŽ PRI ORMO-
ŽU, vložek: 50.000,00 SIT, ne  odgovarja,
vstop: 10. 9. 1992.

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

Sr-18267
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00570 z dne 5. 4.
2000 pod št. vložka 1/04503/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

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

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rimska ulica 10, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: GAUBE NATALIJA, Kraig-

herjeva 37, 2250 PTUJ, vložek: 8.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 25. 11. 1991.

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

Sr-18270
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00571 z dne 5. 4.
2000 pod št. vložka 1/06636/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EXDOMINUS podjetje za trgo-
vino in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Veličane 59, 2259 IVANJKOV-
CI

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: CEDULA ALOJZ, Veličane

59, 2259 IVANJKOVCI, vložek: 8.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 2. 3. 1992.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-18273
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00572 z dne 5. 4.
2000 pod št. vložka 1/08013/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5801265
Firma: SLOVEN-MARKET export-impo-

rt, zastopanje, veleprodaja d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Vide Alič 7, 2250 KRČEVINA

PRI PTUJU
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: POTOČNIK IVAN, Vide Alič

7, 2250 KRČEVINA PRI PTUJU, vložek:
8.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
2. 4. 1992.

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

Sr-18276
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00573 z dne 5. 4.
2000 pod št. vložka 1/03829/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

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

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rogozniška cesta 32, 2250
PTUJ

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: VRABIČ SAMO, Proletar-

ska 4, 2325 KIDRIČEVO, vložek: 1.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 29. 3. 1991; HO-
JNIK STANKO, Ul. V. prekomorske brigade
16, 2250 PTUJ, vložek: 1.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 29. 3. 1991.

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

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

Sr-18279
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00574 z dne 5. 4.
2000 pod št. vložka 1/03386/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: WA podjetje za trgovino, storit-
ve in zastopanje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trgovišče 40/a, 2274 VELIKA
NEDELJA

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: VENTA VLADIMIR, Novi log

7/b, 1430 HRASTNIK, vložek: 2.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 17. 10. 1990.

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

Sr-18281
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00575 z dne 5. 4.
2000 pod št. vložka 1/05957/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ŠPRAJC podjetje za turizem,
prevozništvo in avtošolo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zamušani 70, 2272 GORIŠ-
NICA

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠPRAJC VIKTOR, Zamuša-

ni 70, 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 re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-18283
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00576 z dne 5. 4.
2000 pod št. vložka 1/08166/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

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

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rogozniška 14, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: SATLER BORIS, Strossma-

yerjeva 32, 2000 MARIBOR, vložek:
100.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
20. 5. 1993.

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

Sr-18285
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00577 z dne 5. 4.
2000 pod št. vložka 1/02924/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

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

odgovornostjo
Sedež: Nikola Tesla 12, 2325 KIDRI-

ČEVO
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: PRIGL DUŠAN, Nikola Te-

sla 12, 2325 KIDRIČEVO, vložek:
1.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
19. 9. 1990; PRIGL JASNA, Nikola Tesla
12, 2325 KIDRIČEVO, vložek: 1.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 19. 9. 1990.

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

Sr-18287
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00578 z dne 5. 4.
2000 pod št. vložka 1/03824/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SULEJMANI podjetje za trgovi-
no, export-import in prevoz blaga d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Osojnikova 11, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: SULEJMANI ABDULNEIM,

Dravska ulica 2, 2250 PTUJ, vložek:
2.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
28. 1. 1991.

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

Sr-18289
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00579 z dne 5. 4.
2000 pod št. vložka 1/05697/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TERAMISU proizvodnja, trgovi-
na in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mezgovci 33 a, 2252 DORNA-
VA

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: MISLOVIČ DRAGICA, Me-

zgovci 33/a, 2252 DORNAVA, vložek:
8.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
10. 4. 1992.

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

Sr-18291
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00580 z dne 5. 4.
2000 pod št. vložka 1/07657/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MURNATRADE proizvodno, tr-
govsko in storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Koračice 75 a, 2258 TOMAŽ
PRI ORMOŽU

Osnovni kapital: 123.017,00 SIT
Ustanovitelji: KUPČIČ MARJAN, Korači-

ce 75/a, 2258 TOMAŽ PRI ORMOŽU, vlo-
žek: 123.017,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
15. 12. 1992.

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

Sr-18293
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00581 z dne 5. 4.
2000 pod št. vložka 1/08004/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

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

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

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Slomškova ulica 6, 2250
PTUJ

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: URBANČIČ ČUČEK NINE-

TA, Slomškova ul. 6, 2250 PTUJ, vložek:
8.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
10. 4. 1992.

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

Sr-18295
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00582 z dne 5. 4.
2000 pod št. vložka 1/06706/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

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

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rimska ploščad 13, 2250
PTUJ

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: VERDENIK BRANKO, Ri-

mska pl. 13, 2250 PTUJ, vložek: 4.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 20. 2. 1992;
KREMPL SUZANA, Rimska pl. 13, 2250
PTUJ, vložek: 4.000,00 SIT, ne  odgovarja,
vstop: 20. 2. 1992.

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

Sr-18297
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00583 z dne 5. 4.
2000 pod št. vložka 1/07361/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

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

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lancova vas 45, 2284 VIDEM
PRI PTUJU

Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: FLAJS ALOJZ, Lancova vas

45, 2284 VIDEM PRI PTUJU, vložek:

100.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
29. 12. 1992.

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

Sr-18299
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00584 z dne 5. 4.
2000 pod št. vložka 1/07130/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MEDICON MILETA podjetje za
svetovanje in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Panonska 5, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: MILETA ZOLTAN STJE-

PAN, Panonska 5, 2250 PTUJ, vložek:
8.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
2. 4. 1992.

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

Sr-18301
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00585 z dne 5. 4.
2000 pod št. vložka 1/06167/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5723922
Firma: TEGRAD gostinstvo, trgovina,

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

odgovornostjo
Sedež: Obrtniška 7, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: NOVAK MILAN, Obrtniška

7, 2250 PTUJ, vložek: 4.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 23. 3. 1992; NOVAK JO-
ŽICA, Obrtniška 7, 2250 PTUJ, vložek:
4.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
23. 3. 1992.

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

Sr-18303
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00586 z dne 5. 4.
2000 pod št. vložka 1/06545/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ELEKTROMONT podjetje za
elektromontažne storitve, elektroproje-
ktiranje, inženiring ter elektrotrgovino
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica Lackove čete 21 b,
2250 PTUJ

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠMIGOC FRANC, Ulica La-

ckove čete 21 b, 2250 PTUJ, vložek:
8.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
3. 4. 1992.

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

Sr-18309
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00591 z dne 7. 4.
2000 pod št. vložka 1/05062/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GREGUREC gostinstvo, trgovi-
na, storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zavrč 8, 2283 ZAVRČ
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: GREGUREC MLADEN, Za-

vrč 8, 2283 ZAVRČ, vložek: 8.000,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 27. 2. 1992.

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

Sr-18311
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00592 z dne 7. 4.
2000 pod št. vložka 1/06007/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PUŠČICA podjetje za inženiri-
ng, proizvodnjo, trgovino in storitve
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Volkmerjeva cesta 23, 2250
PTUJ

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: MARJAN FUKS, Volkmer-

jeva 23, 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 re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-18313
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00593 z dne 7. 4.
2000 pod št. vložka 1/05850/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KRUŠIČ storitveno podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kicar 44 a, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRUŠIČ MIRKO, Kicar 44

a, 2250 PTUJ, vložek: 8.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 18. 3. 1992.

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

Sr-18315
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00594 z dne 7. 4.
2000 pod št. vložka 1/02964/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KEMIGEN podjetje za inženiri-
ng, proizvodnjo, trgovino in storitve
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pivkova ulica 9, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 4.000,00 SIT
Ustanovitelji: KEKEC MIROSLAV, Ulica

25. maja 10, 2250 PTUJ, vložek: 2.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 10. 9. 1990; ZU-
PANIČ MILAN, Ulica 25. maja 8, 2250
PTUJ, vložek: 2.000,00 SIT, ne  odgovarja,
vstop: 11. 6. 1991.

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

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

Sr-18317
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00595 z dne 7. 4.
2000 pod št. vložka 1/02645/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

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

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Reševa 7, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: MEZNARIČ MARIJA, Bod-

kovci 9, 2256 JURŠINCI, vložek: 2.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 17. 10. 1990.

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

Sr-18319
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00596 z dne 7. 4.
2000 pod št. vložka 1/02659/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KRATA gostinstvo, trgovina,
gradnja plovil, storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. Vide Alič 1, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: PUŠENJAK PETER, Ulica

Vide Alič 1, 2250 PTUJ, vložek: 2.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 23. 8. 1990.

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

Sr-18320
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00597 z dne 7. 4.
2000 pod št. vložka 1/06357/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:
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Firma: AGENCIJA GRIZLI trgovsko
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kopališka 2/a, 2325 KIDRI-
ČEVO

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: KLANJŠEK DANILO, Apa-

če 97, 2324 LOVRENC NA DR. POLJU,
vložek: 8.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
12. 2. 1992.

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

Sr-18321
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00598 z dne 7. 4.
2000 pod št. vložka 1/04699/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ŠIK trgovina in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kraigherjeva 14, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: TOPLAK MARKO, Kraighe-

rjeva 14, 2250 PTUJ, vložek: 4.000,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 23. 12. 1991; TOP-
LAK ROZIKA, Kraigherjeva 14, 2250 PTUJ,
vložek: 4.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
23. 12. 1991.

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

Sr-18322
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00599 z dne 7. 4.
2000 pod št. vložka 1/02596/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PRIZMA trgovsko, gostinsko,
proizvodno in storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pongerce 29, 2326 CIRKOV-
CE

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: EKART ŠTEFAN, Majšperk

34, 2322 MAJŠPERK, vložek: 1.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 27. 6. 1990;
EKART MARTA, Majšperk 34, 2322 MAJŠ-
PERK, vložek: 1.000,00 SIT, ne  odgo-
varja, vstop: 27. 6. 1990.

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

Sr-18324
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00600 z dne 7. 4.
2000 pod št. vložka 1/05230/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

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

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Spolenakova 20, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠIROVNIK DAMJAN, Spo-

lenakova 20, 2250 PTUJ, vložek: 8.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 27. 3. 1992.

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

Sr-18326
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00601 z dne 7. 4.
2000 pod št. vložka 1/04634/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: J & M trgovina, špedicija, za-
stopstvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cvetkovci 72, 2273 PODGO-
RCI

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: KANDRIČ JANKO, Cvetko-

vci 72, 2273 PODGORCI, vložek:
4.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
15. 11. 1991; HORVAT MARJANA, Zamu-
šani 46, 2272 GORIŠNICA, vložek:
4.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
15. 11. 1991.

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

Sr-18328
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00602 z dne 7. 4.
2000 pod št. vložka 1/04874/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: INVEST-CORPORATION trgov-
sko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jadranska 17, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 16.034,00 SIT
Ustanovitelji: THOMASER HARALD, Wo-

lzing, St.Andra/Lav., AVSTRIJA, vložek:
16.034,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
17. 2. 1992.

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

Sr-18330
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00603 z dne 7. 4.
2000 pod št. vložka 1/03667/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: IMOBILIJE trgovsko podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dornava 69, 2252 DORNAVA
Osnovni kapital: 5.000,00 SIT
Ustanovitelji: VOGLAR ALBERT, Dorna-

va 69, 2252 DORNAVA, vložek: 5.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 3. 1. 1991.

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

Sr-18332
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00604 z dne 7. 4.
2000 pod št. vložka 1/06297/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: POGO podjetje za izdelovanje
grafičnih polizdelkov in izdelkov, trgovi-
na na debelo in drobno d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Spodnja Hajdina 63 a, 2288
HAJDINA

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
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Ustanovitelji: GORNIK POLONCA, Spo-
dnja Hajdina 63 a, 2288 HAJDINA, vložek:
8.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
13. 3. 1992.

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

Sr-18334
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00605 z dne 7. 4.
2000 pod št. vložka 1/05900/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KARL-FARM podjetje za proiz-
vodnjo, trgovino in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gerečja vas 4, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: SVENŠEK KARL, Gerečja

vas 4, 2250 PTUJ, vložek: 8.000,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 20. 3. 1992.

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

Sr-18336
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00606 z dne 7. 4.
2000 pod št. vložka 1/03538/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5491681
Firma: K.D.M., export-import, trgovina,

proizvodnja in uvajanje računalniške op-
reme d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Slovenskogoriška ulica 1,
2250 PTUJ

Osnovni kapital: 2.100,00 SIT
Ustanovitelji: MIHELAČ BOJAN, Sagadi-

nova 11, 2250 PTUJ, vložek: 700,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 5. 12. 1990; DIMOV-
SKI DAMIR, Finžgarjeva 18, 2250 PTUJ,
vložek: 700,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
5. 12. 1990; KOVAČ KRISTIJAN, Sloven-
skogoriška 4, 2250 PTUJ, vložek: 700,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 5. 12. 1990.

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

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

Sr-18338
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00607 z dne 7. 4.
2000 pod št. vložka 1/06383/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5667267
Firma: DADO trgovina, storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Orešje 88, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: SARIČ DAVOR, Ulica 25.

maja 10, 2250 PTUJ, vložek: 4.000,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 21. 3. 1992; SARIČ
ŽELJKO, Ulica 25. maja 10, 2250 PTUJ,
vložek: 4.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
21. 3. 1992.

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

Sr-18340
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00608 z dne 7. 4.
2000 pod št. vložka 1/07517/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5712041
Firma: ALJAŽ trgovsko, posredniško,

storitveno in gostinsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Mariborska cesta 50, 2250

PTUJ
Osnovni kapital: 115.375,00 SIT
Ustanovitelji: SELINŠEK SREČKO,

Ul. 25. maja 15, 2250 PTUJ, vložek:
115.375,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
4. 2. 1993.

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

Sr-18342
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00609 z dne 7. 4.

2000 pod št. vložka 1/06770/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5682231
Firma: AHEAD storitveno in trgovsko

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

odgovornostjo
Sedež: Remčeva 9, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOVAČIČ FILIP, Remčeva

9, 2250 PTUJ, vložek: 8.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 9. 4. 1992.

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

Sr-18344
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00610 z dne 7. 4.
2000 pod št. vložka 1/04426/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5532426
Firma: TRAVELL uvoz-izvoz, trgovina,

usluge, servis d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Cesta v Njiverce 1, 2325 KID-

RIČEVO
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: RAJH FRANC, Apače 156,

2324 LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU,
vložek: 8.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
11. 11. 1991.

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

Sr-18346
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00611 z dne 7. 4.
2000 pod št. vložka 1/08427/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5771242
Firma: MODRA PIKA trgovsko in stori-

tveno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Draženci 63, 2288 HAJDINA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: DREVENŠEK ANDREJ,

Draženci 63, 2288 HAJDINA, vložek:
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100.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
27. 5. 1993.

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

Sr-18348
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00612 z dne 7. 4.
2000 pod št. vložka 1/07648/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: Z & C podjetje za trgovino, za-
stopništvo, posredovanje in storitve
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dornava 131 a, 2252 DOR-
NAVA

Osnovni kapital: 100.879,00 SIT
Ustanovitelji: PANIKVAR KARMEN,

Ul. 25. maja 5, 2250 PTUJ, vložek:
100.879,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
3. 2. 1993.

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

Sr-18350
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00613 z dne 7. 4.
2000 pod št. vložka 1/03751/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EKRAN podjetje za servis, pro-
izvodnjo, storitve in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gregorčičev drevored 2, 2250
PTUJ

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: GRABAR BORIS, Kicar 95,

2250 PTUJ, vložek: 2.000,00 SIT, ne  od-
govarja, vstop: 28. 1. 1991.

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

Sr-18352
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00614 z dne 7. 4.
2000 pod št. vložka 1/08033/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ŽIF podjetje za trgovino in op-
ravljanje storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dornava 83 a, 2252 DORNAVA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽGEČ IVANKA, Dornava 83

a, 2252 DORNAVA, vložek: 4.000,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 6. 4. 1992; ŽGEČ
FRANC, Dornava 83 a, 2252 DORNAVA,
vložek: 4.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
6. 4. 1992.

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

Sr-18354
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00615 z dne 7. 4.
2000 pod št. vložka 1/03121/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TEA podjetje za turizem, trgo-
vino in prevozništvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Selska cesta 18, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: TEŽAK OTO, Stritarjeva pot

11, 2288 HAJDINA, vložek: 2.000,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 25. 9. 1990.

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

Sr-18356
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00616 z dne 7. 4.
2000 pod št. vložka 1/02932/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PRISTOVŠEK MAKSIMILJAN
zastopstva in inženiring d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mariborska 25 e, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT

Ustanovitelji: PRISTOVŠEK MAKSIMI-
LJAN, Mariborska 25 e, 2250 PTUJ, vlo-
žek: 2.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
22. 8. 1990.

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

Sr-18358
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00617 z dne 7. 4.
2000 pod št. vložka 1/03750/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ELEKTRON podjetje za storit-
ve, montažo, gradnje in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zgornja Hajdina 17, 2250
PTUJ

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KONDRIČ ZLATKO, Zg.

Hajdina 17, 2250 PTUJ, vložek: 2.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 7. 2. 1991.

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

Sr-18360
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00618 z dne 7. 4.
2000 pod št. vložka 1/01939/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5373107
Firma: GREGI trgovina in gostinstvo

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

odgovornostjo
Sedež: Hajdoše 99, 2288 HAJDINA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: BEDRAČ IVANKA, Hajdo-

še 99, 2288 HAJDINA, vložek: 1.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 6. 3. 1990; BE-
DRAČ STANKO, Hajdoše 99, 2288 HAJDI-
NA, vložek: 1.000,00 SIT, ne  odgovarja,
vstop: 6. 3. 1990.

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

Sr-18371
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00628 z dne 13. 4.
2000 pod št. vložka 1/08523/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5779529
Firma: OSEBEK trgovsko, gostinsko

in proizvodno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Mezgovci 17, 2252 DORNA-

VA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: OSEBEK SMILJAN, Mez-

govci 17, 2252 DORNAVA, vložek:
100.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
1. 6. 1993.

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

Sr-18373
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00629 z dne 13. 4.
2000 pod št. vložka 1/08842/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RDEČE podjetje za trgovino,
zastopanje, posredovanje in storitve
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trstenjakova 9, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 104.475,00 SIT
Ustanovitelji: ŠVAJGER MILOŠEVIČ SA-

NJA, Trstenjakova 9, 2250 PTUJ, vložek:
104.475,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
5. 7. 1993.

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

Sr-18375
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00630 z dne 13. 4.
2000 pod št. vložka 1/01639/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

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

Matična številka: 5372569
Firma: FURMAN trgovina in gostinst-

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

odgovornostjo
Sedež: Na postajo 15, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: FURMAN SLAVKO, Na po-

stajo 15, 2250 PTUJ, vložek: 2.000,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 18. 1. 1990.

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

Sr-18377
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00631 z dne 13. 4.
2000 pod št. vložka 1/02136/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

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

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kicar 77, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: NEDOG IVAN, Kicar 77,

2250 PTUJ, vložek: 1.000,00 SIT, ne  od-
govarja, vstop: 3. 4. 1990; KOSI MIROS-
LAV, Arbeiterjeva 7, 2250 PTUJ, vložek:
1.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
3. 4. 1990.

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

Sr-18380
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00632 z dne 13. 4.
2000 pod št. vložka 1/02011/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TEHNING tehnično-tehnološko
svetovanje in projektiranje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zgornja Hajdina 189, 2288
HAJDINA

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: STOJADINOVIĆ DRAGI,

Zgornja Hajdina 189, 2288 HAJDINA, vlo-
žek: 2.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
24. 1. 1990.

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

Sr-18382
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00633 z dne 13. 4.
2000 pod št. vložka 1/02484/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BRANKO servis d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Repišče 3 a, 2285 ZGORNJI

LESKOVEC
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: BEDRAČ FRANC, Repišče

3 a, 2285 ZG. LESKOVEC, vložek:
2.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
29. 6. 1990.

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

Sr-18384
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00634 z dne 13. 4.
2000 pod št. vložka 1/01047/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5297788
Firma: VETAN podjetje za trgovino na

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

odgovornostjo
Sedež: Zagrebška 17, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ANŽELJ VLADIMIR, Ul. 25.

maja 10, 2250 PTUJ, vložek: 2.000,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 22. 9. 1989.

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

Sr-18386
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00635 z dne 13. 4.
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2000 pod št. vložka 1/01450/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5323533
Firma: RABUZA proizvodnja in trgovi-

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

odgovornostjo
Sedež: Aškerčeva 11, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: RABUZA DUŠAN, Aškerče-

va 11, 2250 PTUJ, vložek: 1.000,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 28. 11. 1989; PO-
GAČAR MIKLAVŽ, Meškova 8, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 1.000,00 SIT, ne  odgo-
varja, vstop: 28. 11. 1989.

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

Sr-18388
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00636 z dne 13. 4.
2000 pod št. vložka 1/01643/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5402166
Firma: HLEBEC storitveno in trgovsko

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

odgovornostjo
Sedež: Kog 107, 2276 KOG
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: HLEBEC MARTA, Kog

107, 2276 KOG, vložek: 1.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 23. 2. 1990; HLEBEC
ZDRAVKO, Kog 107, 2276 KOG, vložek:
800,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
23. 2. 1990; HLEBEC JOŽE, Lača ves 13,
2276 KOG, vložek: 200,00 SIT, ne  odgo-
varja, vstop: 23. 2. 1990.

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

Sr-18389
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00637 z dne 13. 4.
2000 pod št. vložka 1/02403/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5381860
Firma: BIBIJANA COMMERCE podjet-

je za proizvodnjo oblačil in usnjenih iz-
delkov in trgovina na veliko d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hum pri Ormožu 1, 2270 OR-
MOŽ

Osnovni kapital: 165.000,00 SIT
Ustanovitelji: KLINEC BILJANA, Kukulja-

vičeva 9, VARAŽDIN, HRVAŠKA, vložek:
82.500,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
27. 3. 1990; KLINEC ANTUN, Kukuljaviče-
va 9, VARAŽDIN, HRVAŠKA, vložek:
82.500,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
27. 3. 1990.

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

Sr-18390
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00638 z dne 13. 4.
2000 pod št. vložka 1/08597/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5777445
Firma: ŠEGA & ONER trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Zagrebška 26, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 200.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠEGA LIDIJA, Zagrebška

26, 2250 PTUJ, vložek: 100.000,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 5. 5. 1993; ONER
HUSNU, B.Pasa Avaskoyz Yolu 59, KOCA-
TEPE, ISTANBUL, TURČIJA, vložek:
100.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
5. 5. 1993.

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

Sr-18391
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00639 z dne 13. 4.
2000 pod št. vložka 1/08547/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LAJH-TRANSS proizvodno-sto-
ritveno-trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dornava 88 c, 2252 DORNAVA
Osnovni kapital: 134.700,00 SIT
Ustanovitelji: LAJH SREČKO, Dornava

88 c, 2252 DORNAVA, vložek:
134.700,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
24. 6. 1993.

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

Sr-18392
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00640 z dne 13. 4.
2000 pod št. vložka 1/02578/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CHANGCHUB proučevanje ti-
betanske kulture d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pivkova ulica 17, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: LUTERIČ MIRAN, Pivkova

17, 2250 PTUJ, vložek: 1.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 2. 7. 1990; BONE ALE-
NKA, Pivkova 17, 2250 PTUJ, vložek:
1.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
2. 7. 1990.

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

Sr-18393
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00641 z dne 13. 4.
2000 pod št. vložka 1/06568/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BELINDA podjetje za gostinst-
vo, turizem in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Arbajterjeva 2, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: DOBNIK FRANC, Arbajter-

jeva 2, 2250 PTUJ, vložek: 50.000,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 6. 8. 1992; DOBNIK
NADA, Arbajterjeva 2, 2250 PTUJ, vložek:
50.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
6. 8. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-18394
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00642 z dne 13. 4.
2000 pod št. vložka 1/08688/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AVTO-KELENC proizvodno, tr-
govsko in storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Muretinci 57, 2272 GORIŠ-
NICA

Osnovni kapital: 142.000,00 SIT
Ustanovitelji: KELENC METKA, Muretin-

ci 57, 2272 GORIŠNICA, vložek:
142.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
8. 7. 1993.

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

Sr-18395
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00643 z dne 13. 4.
2000 pod št. vložka 1/02034/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5379091
Firma: TRIM trgovsko in montažno

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

odgovornostjo
Sedež: Kerenčičev trg 5, 2270 OR-

MOŽ
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZORKO DANIEL, Gredice

12, KLANJEC R HRVAŠKA, vložek:
1.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
20. 3. 1990; ZORKO MARIJA, Trg Slavka
Ostrca 10, 9241 VERŽEJ, vložek:
1.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
20. 3. 1990.

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

Sr-18396
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00644 z dne 13. 4.
2000 pod št. vložka 1/02055/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CHARLIE podjetje za organiza-
cijo in posredništvo na področju turistič-
ne in prireditvene dejavnosti d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Arbajterjeva 10, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠTAUT KAROLINA, Arbaj-

terjeva 10, 2250 PTUJ, vložek: 2.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 11. 3. 1991.

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

Sr-18397
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00645 z dne 13. 4.
2000 pod št. vložka 1/01921/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BENKOP trgovina na veliko in
malo, uvoz in izvoz, bencinski servis
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Juršinci 89, 2256 JURŠINCI
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOVAČEC ALOJZ, Juršin-

ci 89, 2256 JURŠINCI, vložek: 2.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 10. 3. 1990.

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

Sr-18398
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00646 z dne 13. 4.
2000 pod št. vložka 1/09096/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5835658
Firma: GOLF trgovsko in storitveno

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

odgovornostjo
Sedež: Podvinci 130, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: MURKO SMILJAN, Podvi-

nci 130, 2250 PTUJ, vložek: 2.000,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 22. 2. 1994.

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

risalo iz sodnega registra v izreku sklepa na-
vedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-18399
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00647 z dne 13. 4.
2000 pod št. vložka 1/01891/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5647304
Firma: ČEH proizvodnja in storitve

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

odgovornostjo
Sedež: Spuhlja 99 a, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 130.066,00 SIT
Ustanovitelji: ČEH KONRAD, Spuhlja 99

a, 2250 PTUJ, vložek: 65.033,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 23. 1. 1990; ČEH ALEK-
SANDRA, Spuhlja 99 a, 2250 PTUJ, vlo-
žek: 65.033,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
23. 1. 1990.

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

Sr-18400
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00648 z dne 13. 4.
2000 pod št. vložka 1/01744/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5343348
Firma: ATILA podjetje v zasebni lasti,

trgovina z mešanim blagom d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Tovarniška cesta 25, 2325 KI-

DRIČEVO
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: SVENŠEK MAJDA, Ziher-

lova 16, 2250 PTUJ, vložek: 2.000,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 28. 2. 1990.

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

Sr-18401
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00649 z dne 13. 4.
2000 pod št. vložka 1/09091/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: M. IN S. proizvodno, trgovsko
in storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Stojnci 99, 2281 MARKOVCI
Osnovni kapital: 110.000,00 SIT
Ustanovitelji: KELENC MAJDA, Stojnci

99, 2281 MARKOVCI, vložek: 55.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 8. 7. 1993; KE-
LENC STANKO, Stojnci 99, 2281 MARKO-
VCI, vložek: 55.000,00 SIT, ne  odgovarja,
vstop: 8. 7. 1993.

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

Sr-18402
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00650 z dne 13. 4.
2000 pod št. vložka 1/02388/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GALIKUS podjetje za proizvod-
njo usnjenih in drugih izdelkov, pohišt-
va, trgovino na domačem in tujem trgu
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jezova ulica 3, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽULA FRANC, Jezova ul. 3,

2250 PTUJ, vložek: 2.000,00 SIT, ne  od-
govarja, vstop: 27. 12. 1989.

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

Sr-18403
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00651 z dne 13. 4.
2000 pod št. vložka 1/02176/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FKM kovinsko predelovalno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Draženci 46/a, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOZEL FRANC, Draženci

46/a, 2250 PTUJ, vložek: 1.600,00 SIT,

ne  odgovarja, vstop: 6. 4. 1990; VOGLAR
MAJDA, Kajuhova 7, 2325 KIDRIČEVO, vlo-
žek: 400,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
6. 4. 1990.

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

Sr-18405
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00652 z dne 13. 4.
2000 pod št. vložka 1/01985/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LERI podjetje za turizem, trgo-
vino in gradbeništvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Volkmerjeva 9, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: BERNHARD BORUT, Vol-

kmerjeva 9, 2250 PTUJ, vložek: 1.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 28. 3. 1990; BE-
RNHARD DANICA, Volkmerjeva 9, 2250
PTUJ, vložek: 1.000,00 SIT, ne  odgovarja,
vstop: 28. 3. 1990.

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

Sr-18407
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00653 z dne 13. 4.
2000 pod št. vložka 1/02393/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

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

odgovornostjo
Sedež: Levstikova pot 3, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: HOLOBAR JADRAN, Lev-

stikova pot 3, 2250 PTUJ, vložek: 1.200,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 15. 6. 1990; HO-
LOBAR JADRANKA, Levstikova pot 3, 2250
PTUJ, vložek: 800,00 SIT, ne  odgovarja,
vstop: 15. 6. 1990.

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

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

Sr-18409
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00654 z dne 13. 4.
2000 pod št. vložka 1/01855/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: HIDROENERG podjetje za ex-
port-import, proizvodnjo, trgovino, stori-
tve, inženiring, zastopstvo in posredniš-
tvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Spodnja Hajdina 144/b, 2250
PTUJ

Osnovni kapital: 2.961,00 SIT
Ustanovitelji: JEROMEL GORAZD, Spo-

dnja Hajdina 144/b, 2250 PTUJ, vložek:
2.961,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
30. 1. 1990.

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

Sr-18410
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00655 z dne 13. 4.
2000 pod št. vložka 1/02331/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: POPOVIČ podjetje za proizvo-
dnjo, storitve, trgovino in kmetijstvo
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gajevci 26, 2272 GORIŠNICA
Osnovni kapital: 21.750,00 SIT
Ustanovitelji: POPOVIČ PERO, Gajevci

26, 2272 GORIŠNICA, vložek: 21.750,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 5. 2. 1990.

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

Sr-18411
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00656 z dne 13. 4.
2000 pod št. vložka 1/09139/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu



Stran 4474 / Št. 47 / 1. 6. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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

Matična številka: 5835593
Firma: RICARDO trgovsko podjetje

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

odgovornostjo
Sedež: Podvinci 130, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 102.000,00 SIT
Ustanovitelji: MURKO SMILJAN, Podvi-

nci 130, 2250 PTUJ, vložek: 102.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 22. 2. 1994.

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

Sr-18412
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00657 z dne 13. 4.
2000 pod št. vložka 1/01007/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TDT tkalnica tehničnih in de-
korativnih tkanin d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Breg n.h., 2277 SREDIŠČE OB
DRAVI

Osnovni kapital: 62.500,00 SIT
Ustanovitelji: ABC POMURKA, TOVAR-

NA SLADKORJA ORMOŽ, Ormož, 2270
ORMOŽ, vložek: 15.000,00 SIT, ne  odgo-
varja, vstop: 12. 10. 1989; SLOVIN KK
TOZD KMETIJSTVO, Ormož, 2270 OR-
MOŽ, vložek: 15.000,00 SIT, ne  odgo-
varja, vstop: 12. 10. 1989; TANOVIĆ HA-
SAN, Jeruzalemska c. n.h., 9240 LJUTO-
MER, vložek: 11.000,00 SIT, ne  odgo-
varja, vstop: 12. 10. 1989; TANOVIĆ
VERA, Jeruzameska c. n.h., 9240 LJUTO-
MER, vložek: 10.500,00 SIT, ne  odgo-
varja, vstop: 12. 10. 1989; GAČNIK ALO-
JZ, Ljubljanska 86 a, 2000 MARIBOR, vlo-
žek: 11.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
12. 10. 1989.

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

Sr-18413
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00671 z dne 18. 4.
2000 pod št. vložka 1/01538/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5332109
Firma: VIJOLICA podjetje za proizvo-

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

odgovornostjo
Sedež: Hlaponci 59 a, 2257 POLEN-

ŠAK
Osnovni kapital: 4.000,00 SIT
Ustanovitelji: HOJNIK PAVLA, Hlaponci

59/a, 2257 POLENŠAK, vložek: 2.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 28. 12. 1989;
OSTROŠKO JOŽEF, Pobrežje 103/a,
2284 VIDEM PRI PTUJU, vložek: 2.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 28. 12. 1989.

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

Sr-18414
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00672 z dne 18. 4.
2000 pod št. vložka 1/02218/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VIND podjetje za transportne
storitve, trgovino, uvoz-izvoz d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica Lackove čete 9, 2250
PTUJ

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: PETEK VLADIMIR, Gregor-

čičev drevored 1, 2250 PTUJ, vložek:
1.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
30. 5. 1990; LUTARIČ EDITA, Gregorčičev
drevored 1, 2250 PTUJ, vložek: 1.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 30. 5. 1990.

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

Sr-18415
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00673 z dne 18. 4.
2000 pod št. vložka 1/06359/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: REIHSS turistično-gostinsko in
trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pongerce 27, 2326 CIRKOVCE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: REIHSS JOŽE, Pongerce

27, 2326 CIRKOVCE, vložek: 8.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 1. 4. 1992.

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

Sr-18416
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00674 z dne 18. 4.
2000 pod št. vložka 1/06554/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KIRING podjetje za trženje, in-
ženiring, organizacijo in transport d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zgornja Hajdina 84 b, 2250
PTUJ

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KIRBIŠ ŠTEFAN, Zg.Hajdi-

na 84/b, 2250 PTUJ, vložek: 2.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 26. 12. 1989.

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

Sr-18417
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00675 z dne 18. 4.
2000 pod št. vložka 1/02926/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: HIŠNIK podjetje za vzdrževa-
nje in urejanje prostorov d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Hajdoše 1 j, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: GABROVEC JANKO, Kre-

mpljeva ul. 6, 2250 PTUJ, vložek: 2.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 10. 10. 1990.

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

Sr-18418
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00685 z dne 20. 4.
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2000 pod št. vložka 1/07141/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BAZEN učenje športnih veščin
in trgovina d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ciril Metodov drevored 8,
2250 PTUJ

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: BREZNIK JOŽE, Ciril Me-

todov dr. 8, 2250 PTUJ, vložek: 8.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 10. 4. 1992.

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

Sr-18419
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00686 z dne 20. 4.
2000 pod št. vložka 1/06774/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DOGŠA podjetje za gradbeniš-
tvo in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Grabe 35 a, 2277 SREDIŠČE
OB DRAVI

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: DOGŠA ANTON, Grabe

35/a, 2277 SREDIŠČE OB DRAVI, vložek:
8.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
9. 4. 1992.

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

Sr-18420
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00687 z dne 20. 4.
2000 pod št. vložka 1/01742/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: A KLUB zastopstvo za uvoz, iz-
voz, kmetijske opreme in mehanizacije,
športne opreme, svetovanje in turistič-
no gostinske dejavnosti d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Starošinci 35, 2326 CIRKOV-
CE

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: DOMITER ANTON, Staro-

šinci 35, 2326 CIRKOVCE, vložek:
1.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
28. 12. 1989; AMBROŽ DARIJ, C. 8. av-
gusta 14, 2250 PTUJ, vložek: 1.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 28. 12. 1989.

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

Sr-18421
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00689 z dne 20. 4.
2000 pod št. vložka 1/02041/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DEKOR ATELJE podjetje za
pleskarska in ličarska dela, projektira-
nje, izolacije in trgovino na domačem in
tujem trgu d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dornava 135, 2252 DORNA-
VA

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: HRGA ALOJZ, Dornava

135, 2252 DORNAVA, vložek: 2.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 28. 3. 1990.

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

Sr-18422
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00690 z dne 20. 4.
2000 pod št. vložka 1/08670/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DŽENMA-TRANS podjetje za
transport in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lovrenc na Dravskem polju
93, 2324 LOVRENC NA DRAVSKEM PO-
LJU

Osnovni kapital: 105.603,00 SIT
Ustanovitelji: BUKVIČ DŽEVAD, Partiza-

nska 1000, BIJELJINA, JANJA, BIH, vlo-
žek: 105.603,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
1. 3. 1993.

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

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

Sr-18423
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00691 z dne 20. 4.
2000 pod št. vložka 1/02056/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VIDOV podjetje za svetovalni
ingineering d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gregorčičev drevored 4, 2250
PTUJ

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: LEŠNIK IRENA, Gregorči-

čev drevored 4, 2250 PTUJ, vložek:
2.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
16. 4. 1990.

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

Sr-18424
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00692 z dne 20. 4.
2000 pod št. vložka 1/03484/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: STROJMONT predelava kovin
in strojegradnja d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dornava 59, 2252 DORNAVA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZEMLJARIČ FRANC, Kaju-

hova 12, 2325 KIDRIČEVO, vložek:
1.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
5. 12. 1990; ZEMLJARIČ MARJAN, Dor-
nava 59, 2252 DORNAVA, vložek:
1.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
5. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-18425

OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00693 z dne 20. 4.
2000 pod št. vložka 1/07756/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: UNICENTER proizvodno, trgo-
vsko in storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prešernova 11, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 120.000,00 SIT
Ustanovitelji: RAZLAG JOŽEF, Ul. 2. pre-

komorske brigade 7, 2250 PTUJ, vložek:
120.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
1. 2. 1993.

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

Sr-18426

OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00694 z dne 20. 4.
2000 pod št. vložka 1/07885/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ŠPAR podjetje za trgovino in
storitve Ptuj d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kvedrova 2, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 100.204,00 SIT
Ustanovitelji: MERC DUŠAN, Bicheln

5,8229 Ainring, NEMČIJA, vložek:
50.102,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
9. 12. 1992; MERC SUZANA, Kvedrova 2,
2250 PTUJ, vložek: 50.102,00 SIT, ne  od-
govarja, vstop: 9. 12. 1992.

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

Sr-18427

OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00695 z dne 20. 4.
2000 pod št. vložka 1/01140/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BEC podjetje za pridelovanje
in prodajo trsnih cepljenk, kmetijskih pri-
delkov in gradbene storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zagorci 70, 2256 JURŠINCI
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: BEC JANKO, Zagorci 70,

2256 JURŠINCI, vložek: 1.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 25. 12. 1989; BEC RO-
MAN, Zagorci 70, 2256 JURŠINCI, vložek:
1.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
25. 12. 1989.

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

SLOVENJ GRADEC

Sr-18110

OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-
DEC je s sklepom Srg št. 2000/00400 z
dne 4. 4. 2000 pod št. vložka 1/00917/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: INOMATIKA p.o.
Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Podgorje 31, 2381 PODGOR-

JE PRI SLOVENJ GRADCU
Ustanovitelji: TOVARNA USNJA SLOVE-

NJ GRADEC TOZD KO-SI, Pohorska 6/a,
2380 SLOVENJ GRADEC, ostalo, vstop:
14. 2. 1989.

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

Sr-18111

OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-
DEC je s sklepom Srg št. 2000/00401 z
dne 4. 4. 2000 pod št. vložka 1/01982/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: EVROLES podjetje žaganega
lesa in lesnih izdelkov p.o.

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Vurmat 24, 2270 VURMAT
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit

Ustanovitelji: POSCHARNIK MARKUS,
Altenmarkt 24, WIES, AVSTRIJA, vložek:
2.000,00 Sit, ostalo, vstop: 18. 2. 1994.

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

Sr-18112

OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-
DEC je s sklepom Srg št. 2000/00402 z
dne 4. 4. 2000 pod št. vložka 1/00896/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: SLEDI podjetje za računalniški
inženirig p.o.

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Koroška cesta 6, 2390 RAV-

NE NA KOROŠKEM
Ustanovitelji: OBČINSKA KONFEREN-

CA ZVEZE SOCIALISTIČNE MLADINE SLO-
VENIJE, Ravne na Koroškem, Prežihova 24,
2390 RAVNE NA KOROŠKEM, ostalo, vs-
top: 13. 6. 1988.

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

Sr-18113

OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-
DEC je s sklepom Srg št. 2000/00403 z
dne 4. 4. 2000 pod št. vložka 1/01127/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: RAZOR Koroška razvojna or-
ganizacija p.o.

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Stara ulica 1, 2390 RAVNE

NA KOROŠKEM
Ustanovitelji: EKONOMSKI CENTER

MARIBOR N.SOL.O. TOZD Inštitut za go-
spodarski, socialni in prostorski razvoj
n.sub.o., Na Gradu 5, 2390 RAVNE NA
KOROŠKEM, ostalo, vstop: 19. 6. 1989.

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

LJUBLJANA

Rg-156
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10222 z dne 4. 11. 1999 pod št.
vložka 1/32459/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1453475
Firma: ŠEHEREZADA C. & A. ALTIN-

TAS, proizvodnja, trgovina in storitve,
d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: ŠEHEREZADA C. & A.
ALTINTAS, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Kratka pot 1
Ustanovitelja: Adrović Azra, Ljubljana,

Zvezda 1, in Altintas Cem, Merkez, Antalya,
Altindagmah 162, Sokak, vstopila 22. 9.
1999, odgovornost:  odgovarjata s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Altintas Cem, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnica Adrovič Azra, ki kot
namestnica direktorja zastopa družbo brez
omejitev, imenovana 22. 9. 1999.

Dejavnost, vpisana 4. 11. 1999: 20100
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 20300 Stavbno mizarstvo; 20400 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 20510 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 28520 Splošna
mehanična dela; 45110 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 45120 Raziskovalno vr-
tanje in sondiranje; 45210 Splošna gradbe-
na dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 45230 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 45240
Hidrogradnja in urejanje voda; 45250 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izola-
cijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štu-
katerska dela; 45420 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 45430 Oblaganje
tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 45450 Druga zaključna gradbena
dela; 45500 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 50500 Trgovina na drobno z mo-

tornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo 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 de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina 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, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-

nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 55210 Dejavnost pla-
ninskih domov in mladinskih prenočišč;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nasta-
nitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejav-
nost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55305 De-
javnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih pre-
hrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55520 Priprava in dostava hrane
(catering); 60220 Dejavnost taksistov;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Pre-
kladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 63300 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 70110 Organiza-
cija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 71310 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 71320 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 71340
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
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d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 74130 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 74400 Oglaševanje; 74700
Čiščenje stavb; 74820 Pakiranje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Rg-312
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09894 z dne 14. 9. 1999 pod št.
vložka 1/32273/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1453050
Firma: ENCO – PROJEKTI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Komenske-

ga 14
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelj: ENCONET CONSULTING

GES.M.B.H., Wien, Auhofstrasse 58, vsto-
pil 7. 9. 1999, vložil 2,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tomić Bojan, Wien, Hansi Niese-Weg
19, imenovan 7. 9. 1999.

Dejavnost, vpisana 14. 9. 1999: 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
90003 Ravnanje s posebnimi odpadki.

Rg-316
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09745 z dne 20. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa ARTIMEX, univerzalna trgov-
ska in finančna družba, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Dunajska 51, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/31415/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1353276
Dejavnost, izbrisana 20. 9. 1999: 7010

Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7415
Upravljanje s holding družbami.

Dejavnost, vpisana 20. 9. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 0141 Storitve za rastlinsko pride-
lavo; 0142 Storitve za živinorejo, razen ve-
terinarskih storitev; 0150 Lov in gojitev div-
jadi ter lovske storitve; 7011 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami.

Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi z
dne 23. 7. 1999.

Rg-322
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09678 z dne 8. 9. 1999 pod št.
vložka 1/32246/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1458680
Firma: B.N. VIRANT & CO., Gradbeniš-

tvo, trgovina in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: B.N. VIRANT & CO.,

d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1275 Šmartno pri Litiji, Lev-

stikova ulica 5
Ustanovitelja: Virant Boris, Litija, Grbin-

ska cesta 32, in Savšek Nina, Zagorje ob
Savi, Cesta zmage 19, vstopila 24. 8.
1999, odgovornost:  odgovarjata s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Virant Boris in družbenica Savšek Ni-
na, ki zastopa družbo kot namestnica direk-
torja, imenovana 24. 8. 1999.

Dejavnost, vpisana 8. 9. 1999: 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 45250 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 45310 Električne in-
štalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vo-
dovodne, 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;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51530 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51700 Druga trgovina na debelo;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 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 De-
javnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah 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 Pri-

prava in dostava hrane (catering); 60240
Cestni tovorni promet; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim poveza-
no tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74700
Čiščenje stavb.

Rg-329
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03724 z dne 3. 9. 1999 pod št.
vložka 1/32239/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1430505
Firma: BIS BONUS, prevajanje in sve-

tovanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: BIS BONUS, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tavčarjeva 3
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Vitorovič Marjeta, Ljubljana,

Peričeva 7, vstopila 2. 7. 1999, vložila
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Vitorović Marjeta, imenovana 2. 7.
1999.

Dejavnost, vpisana 3. 9. 1999: 73104
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju medicine; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju humanistike; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9240 Dejav-
nost tiskovnih agencij; 92511 Dejavnost
knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov; 92521
Dejavnost muzejev; 92522 Varstvo kulturne
dediščine.

Rg-350
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03099 z dne 30. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa JOHNSON & JOHNSON S.E.,
Podružnica Ljubljana, sedež: Dunajska
22, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25787/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5872057
Sedež: 1000 Ljubljana, Trnovski pri-

stan 14.

Rg-362
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02319 z dne 10. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa AUTOSTAR, podjetje za
uvoz-izvoz, trgovino in zastopanje,
d.o.o., Brinčičeva 13, Ljubljana, sedež:
Brinčičeva 13, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/11450/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in druž-
bene pogodbe s temile podatki:
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Matična št.: 5515696
Dejavnost, izbrisana 10. 6. 1999: 5511

Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
552 Dejavnost domov, kampov in drugih
nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 633 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 744 Ekonomsko propagiranje;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 10. 6. 1999: 55100
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
55210 Dejavnost planinskih domov in mla-
dinskih prenočišč; 5530 Dejavnost pre-
hrambenih gostinskih obratov; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij; 63300 Dejavnost potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 71210 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 71220 Dajanje vodnih
plovil v najem; 71230 Dajanje zračnih plovil
v najem; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7440 Oglaševanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 4. 1999.

Rg-391
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01169 z dne 10. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa RAZPLET, BAKŠE, marketing
in consulting, k.d., sedež: Igriška 2,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/31644/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča popravni sklep Srg 397/99 za-
radi kapitala s temile podatki:

Matična št.: 1363859
Ustanoviteljica: Bakše Ingrid, Ljubljana,

Vodnikova 6, vstopila 21. 1. 1999, odgo-
vornost:  odgovarja s svojim premoženjem.

Rg-478
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03153 z dne 15. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa FIMO, finančni in tehnični in-
ženiring, d.o.o., sedež: Rozmanova 1,
1240 Kamnik, pod vložno
št. 1/18788/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti ter spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5649820
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Langbauer Gašperič Marija, razre-
šena 9. 6. 1999; Gašperič Ivo, Kamnik,
Rozmanova 1, razrešen 9. 6. 1999 kot pro-
kurist in imenovan za direktorja.

Dejavnost, izbrisana 15. 7. 1999: 151
Proizvodnja, predelava in konzerviranje me-
sa in proizvodnja mesnih izdelkov; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 15. 7. 1999: 15110
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega, 15120 Proizvodnja in konzer-

viranje perutninskega mesa; 15130 Pro-
izvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutnin-
skega mesa; 28730 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 74400 Oglaševanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 6. 1999.

Rg-481
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02663 z dne 29. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa AZ PRODUKT, podjetje za
trgovino in zastopstvo, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Langusova 14, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/04754/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, ustanovitelja, osnovnega ka-
pitala, deleža in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5520878
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta na Br-

do 109
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Ramujkić Fadilj, Ljubljana,

Celovška 179, vstopil 29. 1. 1993, vložil
1,900.000 SIT, in Ramujkić Tina, Ljublja-
na, Celovška 179, vstopila 4. 3. 1996, vlo-
žila 200.000 SIT – odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
27. 7. 1999.

Rg-487
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00843 z dne 13.7. 1999 pri subjek-
tu vpisa OPTIMEDIA, obdelava podatkov,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Oslavijska 9,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26435/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
javnosti, zastopnika in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5909317
Ustanovitelj: Oblak Lepold, izstopil

11. 2. 1999; ADVANCED MULTIMEDIA,
d.o.o., Koper, Cesta na Markovec 57, vsto-
pil 11. 2. 1999, vložil 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Oblak Lepold, razrešen 16. 2. 1999;
direktor Vodušek Andrej, Koper, Cesta na
Markovec 63, imenovan 16. 2. 1999.

Dejavnost, vpisana 13.7. 1999: 9220
Radijska in televizijska dejavnost.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
16. 2. 1999.

Rg-504
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10040 z dne 15. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa KL & CO., družba za proizvod-
njo, zastopanje, trgovino in storitve,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Hajdrihova 21,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/31198/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 1313886
Sedež: 1000 Ljubljana, Slomškova

13a.

Rg-512
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10107 z dne 29. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa INTEHNA, d.o.o., trgovina, pro-
izvodnja, zastopanje in storitve, sedež:
IOC Trzin, Špruhe 40, 1236 Trzin, pod
vložno št. 1/25854/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, deležev in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5865247
Osnovni kapital: 6,079.000 SIT
Ustanovitelji: Menard Eva, vložila

2,026.333,34 SIT, ter Menard Gregor, in
Menard Simon, vložila po
2,026.333,33 SIT, vsi iz Ljubljane, V Mur-
glah 159, vstopili 26. 5. 1995, odgovor-
nost: ne  odgovarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
31. 8. 1999.

Rg-520
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10779 z dne 22. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa DARTY-M, trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Jamnikarjeva 1, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/27265/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5926084
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v Zgor-

nji log 91.

Rg-570
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10638 z dne 10. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa MIKONA, Podjetje za gradbe-
ništvo in investicije, d.o.o., Ljubljana,
Slomškova ulica 6, sedež: Slomškova uli-
ca 6, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/17114/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti ter spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5292140
Dejavnost, izbrisana 10. 11. 1999:

5530 Gostinske storitve prehrane; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 7440 Ekonomsko propagiranje; 9000
Storitve javne higiene.

Dejavnost, vpisana 10. 11. 1999:
51460 Trgovina na debelo s farmacevtski-
mi izdelki; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55303 De-
javnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejav-
nost prehrambenih gostinskih obratov;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez na-
stanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost
drugih prehrambenih obratov; 6330 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 70110 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg;70120 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7415 Dejav-
nost holdingov; 7440 Oglaševanje; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejav-
nost deponij, sežiganje in drugi načini od-
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stranjevanja trdnih odpadkov; 90003 Rav-
nanje s posebnimi odpadki; 90004 Kanali-
zacija in delovanje čistilnih naprav.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
11. 10. 1999.

Rg-579
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04189 z dne 5. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa MAVRICA, trgovsko podjetje z
barvami in laki, d.d., Ljubljana, Resljeva
1, sedež: Resljeva 1, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/03440/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov in članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5095018
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Dežman Rajko, razrešen 20. 7.
1999; direktor Založnik Tomaž, Ljubljana,
Čepelnikova ul. 8, imenovan 21. 7. 1999.

Člana nadzornega sveta: Založnik Tomaž
in Čadež Ksenija, izstopila 20. 7. 1999; Ar-
nold Vojko in Šetina Iztok, vstopila 20. 7.
1999.

Rg-581
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09990 z dne 5. 11. 1999 pod št.
vložka 1/32458/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1453181
Firma: VIMARA, trgovsko in storitveno

podjetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: VIMARA, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 21
Osnovni kapital: 2,520.000 SIT
Ustanovitelja: Kozina Marko, Kozina, Istr-

ska ulica 23, in Radalj Zoran, Ljubljana, Ižan-
ska cesta 68, vstopila 8. 9. 1999, vložila
po 1,260.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kozina Marko in zastopnik Radalj Zo-
ran, ki zastopa družbo kot namestnik direk-
torja, imenovana 8. 9. 1999.

Dejavnost, vpisana 5. 11. 1999: 01110
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 01210 Reja govedi; 01220
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mez-
gov; 01230 Reja prašičev; 01240 Reja
perutnine; 01250 Reja drugih živali;
01300 Mešano kmetijstvo; 01411 Ureja-
nje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo; 01420 Storitve za ži-
vinorejo, razen veterinarskih storitev;
15110 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 15120 Proizvodnja
in konzerviranje perutninskega mesa;
15130 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi
iz perutninskega mesa; 15200 Predelava
in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih iz-
delkov; 15310 Predelava in konzerviranje
krompirja; 15320 Proizvodnja sadnih in ze-
lenjavnih sokov; 15330 Druga predelava
in konzerviranje sadja in vrtnin; 15410 Pro-

izvodnja surovega olja in maščob; 15420
Proizvodnja rafiniranega olja in maščob;
15430 Proizvodnja margarine in podobnih
jedilnih maščob; 15510 Mlekarstvo in si-
rarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
15520 Proizvodnja sladoleda; 15610 Mli-
narstvo; 15620 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 15710 Proizvodnja kr-
mil; 15720 Proizvodnja hrane za hišne ži-
vali; 15810 Proizvodnja kruha, svežega pe-
civa in slaščic; 15820 Proizvodnja prepe-
čenca in piškotov; proizvodnja trajnega pe-
civa in slaščic; 15830 Proizvodnja
sladkorja; 15840 Proizvodnja kakava, čo-
kolade in sladkornih izdelkov; 15850 Pro-
izvodnja testenin; 15860 Predelava čaja in
kave; 15870 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 15880 Proizvod-
nja homogeniziranih živil in dietetične hra-
ne; 15890 Proizvodnja drugih živil, d.n.;
15910 Proizvodnja žganih pijač; 15920
Proizvodnja etilnega alkohola; 15930 Pro-
izvodnja vina iz grozdja; 15940 Proizvod-
nja vina iz drugega sadja; 15950 Proizvod-
nja drugih nežganih fermentiranih pijač;
15960 Proizvodnja piva; 15970 Proizvod-
nja slada; 15980 Proizvodnja mineralnih
vod in brezalkoholnih pijač; 16000 Pro-
izvodnja tobačnih izdelkov; 17100 Pripra-
va in predenje tekstilnih vlaken; 17200
Tkanje tekstilij; 17300 Plemenitenje tek-
stilij; 17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov,
razen oblačil; 17510 Proizvodnja preprog
in talnih oblog; 17520 Proizvodnja vrvi,
motvozov, vrvic in mrež; 17530 Proizvod-
nja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, ra-
zen oblačil; 17540 Proizvodnja drugih tek-
stilij, d.n.; 17600 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 17710 Proizvodnja
nogavic; 17720 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih oblačil; 18100 Proizvodnja us-
njenih oblačil; 18210 Proizvodnja delov-
nih oblačil; 18220 Proizvodnja drugih vrh-
njih oblačil; 18230 Proizvodnja spodnjega
perila; 18240 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 18300 Strojenje in dode-
lava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
19100 Strojenje in dodelava usnja; 19200
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 19300 Proizvod-
nja obutve; 20100 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 20200 Pro-
izvodnja furnirja, vezanega in slojastega le-
sa ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
20300 Stavbno mizarstvo; 20400 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 20510 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 20520
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 21110 Proizvodnja vlaknin; 21120 Pro-
izvodnja papirja in kartona; 21210 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 21220
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in
toaletnih potrebščin iz papirja; 21230 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
21240 Proizvodnja tapet; 21250 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje ča-
sopisov; 22130 Izdajanje revij in periodi-
ke; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 22150 Drugo založniš-
tvo; 22210 Tiskanje časopisov; 22220
Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in
dodelava; 22240 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 22250 Druge s ti-

skarstvom povezane storitve; 22310 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 22320 Raz-
množevanje videozapisov; 22330 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 25110 Pro-
izvodnja plaščev in zračnic za vozila;
25120 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 25130 Proizvodnja drugih izdelkov
iz gume; 25210 Proizvodnja plošč, folij,
cevi in profilov iz plastičnih mas; 25220
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
25230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas za gradbeništvo; 25240 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 26110
Proizvodnja ravnega stekla; 26120 Obli-
kovanje in obdelava ravnega stekla; 26130
Proizvodnja votlega stekla; 26140 Pro-
izvodnja steklenih vlaken; 26150 Proizvod-
nja in oblikovanje drugih vrst stekla ter teh-
ničnih steklenih izdelkov; 26210 Proizvod-
nja gospodinjske in okrasne keramike;
26220 Proizvodnja sanitarne keramike;
26230 Proizvodnja izolatorjev in izolacij-
skih elementov iz keramike; 26240 Pro-
izvodnja druge tehnične keramike; 26250
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov;
26260 Proizvodnja ognjevzdržne kerami-
ke; 26300 Proizvodnja zidnih in talnih ke-
ramičnih ploščic; 26400 Proizvodnja stre-
šnikov, opeke in drugih keramičnih mate-
rialov za gradbeništvo; 26510 Proizvodnja
cementa; 26520 Proizvodnja apna; 26530
Proizvodnja mavca; 26610 Proizvodnja be-
tonskih izdelkov za gradbeništvo; 26620
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbe-
ništvo; 26630 Proizvodnja sveže betonske
mešanice; 26640 Proizvodnja malte;
26650 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega
cementa; 26660 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz betona, cementa, mavca; 26700
Obdelava naravnega kamna; 26810 Pro-
izvodnja brusilnih sredstev; 28820 Proiz-
vodnja drugih nekovinskih mineralnih
izdelkov; 29110 Proizvodnja motorjev in
turbin, razen za letala in motorna vozila;
29120 Proizvodnja črpalk in kompresor-
jev; 29130 Proizvodnja pip in ventilov;
29140 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
29210 Proizvodnja peči in gorilnikov;
29220 Proizvodnja dvigalnih in transport-
nih naprav; 29230 Proizvodnja hladilnih in
prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 29240 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 30020 Proizvodnja
računalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 34100 Proizvodnja motornih vo-
zil; 34200 Proizvodnja karoserij za vozila;
proizvodnja prikolic in polprikolic; 34300
Proizvodnja delov in dodatne opreme za
motorna vozila in njihove motorje; 36210
Kovanje kovancev in medalj; 36220 Pro-
izvodnja nakita in podobnih izdelkov;
36610 Proizvodnja bižuterije; 36620 Pro-
izvodnja metel in krtač; 36630 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 37100 Reciklaža ko-
vinskih ostankov in odpadkov; 37200 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
45110 Rušenje objektov in zemeljska de-
la; 45120 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 45210 Splošna gradbena dela; 45220
Postavljanje ostrešij in krovska dela;
45230 Gradnja cest, železniških prog, le-
tališč in športnih objektov; 45240 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 45250 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
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45310 Električne inštalacije; 45320 Izola-
cijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štu-
katerska dela; 45420 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 45430 Oblaga-
nje tal in sten; 45440 Soboslikarska in
steklarska dela; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 45500 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 50500 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 51120 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 51180 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni 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 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
51320 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debe-
lo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedil-
nim oljem, maščobami; 51340 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 51350 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgo-
vina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 51390 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 51440 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 51470 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 51510
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na debe-

lo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo
z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 51630
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 51640 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 51660 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovi-
na na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52260 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 52330 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovi-
na 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 bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic, samopostrežnih restavracij, pice-
rij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v

drugih lokalih; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 63300 Dejavnost poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 64120 Kurirska dejavnost, razen javne
pošte; 70110 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 70120 Trgo-
vanje 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; 71210 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil
v najem; 71230 Dajanje zračnih plovil v
najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme 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 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 72300 Obdelava po-
datkov; 72400 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 72600 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 74120 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74300 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 74400 Ogla-
ševanje; 74600 Poizvedovalne dejavnosti
in varovanje; 74700 Čiščenje stavb;
74810 Fotografska dejavnost; 74820 Pa-
kiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 92110 Snemanje filmov in video-
filmov; 92120 Distribucija filmov in video-
filmov; 92130 Kinematografska dejavnost;
92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 92340 Druge razvedrilne dejavno-
sti, d.n.; 92610 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
93010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
93040 Druge dejavnosti za nego telesa;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-587
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10529 z dne 9. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa ETN, Trgovinsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Tesovnikova uli-
ca 44, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/03830/00 vpisalo v sodni register te-
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ga sodišča spremembo deležev in poobla-
stil zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5315000
Ustanovitelji: Balažinec Vlado, Žiri, Ko-

sovelova ulica 10, vstopil 21. 2. 1996, vlo-
žil 620.800 SIT, Žalec Andrej, Ljubljana, Te-
sovnikova ulica 44, vstopil 21. 2. 1996, vlo-
žil 1,241.600 SIT, in Žalec-Ilovar Špela,
Ljubljana, Tesovnikova 44, vstopila 23. 2.
1998, vložila 1,241.600 SIT – odgovor-
nost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ba-
lažinec Vlado, razrešen 28. 9. 1999 kot di-
rektor in imenovan za zastopnika, ki zasto-
pa družbo v pravnem prometu le skupaj z
direktorjem Andrejem Žalcem.

Rg-591
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04488 z dne 4. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa PEDIATRIC, POPADIČ & PO-
PADIČ, d.n.o., storitve in pediatrični pre-
gledi, Mengeška 48a, Trzin, sedež: Men-
geška 48a, 1234 Mengeš, pod vložno
št. 1/23099/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, ustanoviteljic, zastopnic in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5857783
Firma: PEDIATRIC, POPADIČ & CO.,

d.n.o., storitve in pediatrični pregledi,
Trzin

Skrajšana firma: PEDIATRIC, POPADIČ
& Co., d.n.o., Trzin

Ustanoviteljica: Popadić Majda, izstopila
2. 12. 1998; Đurovski Gordana, Trzin, Men-
geška cesta 48a, vstopila 2. 8. 1999, od-
govornost:  odgovarja s svojim premože-
njem.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorica Popadić Majdi, ki je bila razreše-
na 2. 8. 1999.

Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 8. 1999.

Rg-592
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10053 z dne 4. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa VERENA import-export, d.o.o.,
sedež: Kettejeva 5a, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/26352/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5902991
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Rožman Bojan, razrešen 1. 9. 1999;
direktor Džambazović Dobrosav, Ljubljana,
Ulica Gubčeve brigade 21, imenovan 1. 9.
1999.

Rg-603
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10613 z dne 11. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa MULTIMEDIA, d.o.o., podjetje
za izvajanje in organiziranje scensko
glasbene dejavnosti, IC Trzin, sedež: Pe-
ske 7, IC Trzin, 1236 Trzin, pod vložno
št. 1/12356/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5488141
Dejavnost, izbrisana 11. 11. 1999:

6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje.

Dejavnost, vpisana 11. 11. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo
založništvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7440 Oglaševanje;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov.

Rg-619
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04470 z dne 6. 10. 1999 pod št.
vložka 1/32348/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1446827
Firma: VIDAFLAG, podjetje za izdela-

vo zastav, zastopstvo, trgovina in mar-
keting, d.o.o., Sora 46, Medvode

Skrajšana firma: VIDAFLAG, d.o.o.,
Medvode

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1215 Medvode, Sora 46
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Žvan Vida, Medvode, So-

ra 46, vstopila 7. 7. 1999, vložila
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Žvan Vida, imenovana 7. 7. 1999.

Dejavnost, vpisana 6. 10. 1999: 1710
1720 Tkanje tekstilij; 1730 Plemenitenje
tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdel-
kov, razen oblačil; 1753 Proizvodnja netka-
nih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil;
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 2111
Proizvodnja vlaknin; 2123 Proizvodnja pi-
sarniških potrebščin iz papirja; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 4521 Splošna gradbena dela; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5163 Trgovina na de-
belo s stroji za tekstilno industrijo; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 7012 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7260 Druge računalniške dejav-

nosti; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7440 Oglaševanje; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Rg-625
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09986 z dne 14. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa OMNIKOM, trgovina in stori-
tve, d.o.o., Trbovlje, Šuštarjeva kolonija
7, sedež: Šuštarjeva kolonija 7, 1420
Trbovlje, pod vložno št. 1/02305/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična št.: 5290112
Dejavnost, vpisana 14. 10. 1999:

50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 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; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na 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 gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 6312 Skladiščenje; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Oglaševanje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
1. 9. 1999.

Rg-631
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10086 z dne 12. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa SMITHKLINE BEECHAM MAR-
KETING AND TECHNICAL SERVICES
LTD, Predstavništvo Ljubljana, sedež: Le-
skoškova 2, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/28928/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:
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Matična št.: 1124307
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: No-

vak Petr, Praga, Karlicka 429/15, razrešen
6. 8. 1999 kot prokurist in imenovan za
direktorja, in Šinkovec Marko, Domžale,
Bevkova 8, Vir, razrešen 6. 8. 1999 kot
direktor in imenovan za prokurista.

Rg-638
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10381 z dne 11. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa FITOFARMACIJA, lekarne, za-
stopstvo in trgovina, d.o.o., sedež: Gre-
gorčičeva 11, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/32024/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1413716
Dejavnost, vpisana 11. 10. 1999: 5115

Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živi-
li, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5211 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati.

Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 9. 1999.

Rg-640
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03125 z dne 12. 10. 1999 pod št.
vložka 1/32379/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1421093
Firma: B-RAM, družba za gradbeniš-

tvo, d.o.o.
Skrajšana firma: B-RAM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenčeva 95
Osnovni kapital: 2,894.000 SIT
Ustanovitelji: Bolarič Darko, Komenda,

Sadarjeva ulica 17, vložil 1,591.700 SIT,

Bašić Rajko, Ig, Ig 164, vložil 434.100 SIT,
R.A.M.-ING, družba za inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Slovenčeva 95, vložila
434.100 SIT, in M-RAM, gradbeni inženi-
ring in operativa, d.o.o., Ljubljana, Ljublja-
na, Slovenčeva 95, vložila 434.100 SIT –
vstopili 26. 5. 1999, odgovornost: ne  od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bolarič Darko, imenovan 26. 9. 1999.

Dejavnost, vpisana 12. 10. 1999: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske me-
šanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Pro-
izvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 55100 Dejav-
nost hotelov in podobnih obratov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55231 De-
javnost otroških letovišč, počitniških in sin-
dikalnih domov; 55233 Dejavnost oddaja-
nja sob gospodinjstev turistom; 55234 De-
javnost dijaških, študentskih domov, inter-
natov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje.

Rg-658
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02981 z dne 21. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa PROTES, Proizvodnja kovin-
skih izdelkov, trgovina in servis, d.o.o.,
Trbovlje, Ojstro 6a, sedež: Ojstro 6a,
1420 Trbovlje, pod vložno
št. 1/04050/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, osnovnega kapitala, ustanovi-
teljev, deležev in akta o ustanovitvi družbe s
temile podatki:

Matična št.: 5322065
Firma: PROTES, Proizvodnja kovin-

skih izdelkov, trgovina in servis, d.o.o.
Skrajšana firma: PROTES, d.o.o.
Sedež: 1420 Trbovlje, Opekarna 22
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Hacin Mitja, Trbovlje, Oj-

stro 6a, vstopil 8. 1. 1990, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Hacin Stanislav, izstopil 4. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 21. 10. 1999: 2112
Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter pa-

pirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Pro-
izvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Iz-
dajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin, prašna metalurgija; 28511 Prekrivanje
kovin s kovino; 28512 Druga površinska in
toplotna obdelava kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 28621 Proizvodnja ročnega orodja;
28622 Proizvodnja orodja za stroje; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 28720 Proizvodnja lahke kovin-
ske embalaže; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Pro-
izvodnja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-
strijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3150 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
32200 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih na-
prav; 32300 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, naprav in opreme za
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snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instru-
mentov in fotografske opreme; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni 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 gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo 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 vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi 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, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi 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 le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na

debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na 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 gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi 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 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5272 Popravilo električnih go-
spodinjskih aparatov; 55100 Dejavnost ho-
telov in podobnih obratov; 55210 Dejav-
nost planinskih domov in mladinskih
prenočišč; 55220 Dejavnost kampov;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počit-
niških in sindikalnih domov; 55232 Dejav-
nost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmog-
ljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob
gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost di-
jaških, študentskih domov, internatov;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejav-
nost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55305 De-
javnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih pre-
hrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in

napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 60220 Dejavnost taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti
v zračnem prometu; 63300 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 74400
Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 7. 4. 1999.

Rg-719
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03312 z dne 17. 9. 1999 pod
št.vložka 1/32287/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1430122
Firma: R.E.R., Kapitalske naložbe,

d.o.o.
Skrajšana firma: R.E.R., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kolodvorska 7
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Toš Frano, Ljubljana, Cesta

Cirila Kosmača 53c, vstopil 16. 6. 1999,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Toš Frano, imenovan 16. 6. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 9. 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 objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih 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 stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 47 / 1. 6. 2000 / Stran 4485

tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, 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, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina 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, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-

koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, 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 stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7011 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 7012 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Dejavnost holdingov; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Oglaševanje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-720
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03328 z dne 16. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa SPIDER-WEB, podjetje za tr-
govino, storitve in inženiring, d.o.o.,

Ljubljana. Zoisova 1, sedež: Zoisova 1,
1000 Ljubljana pod vložno
št. 1/22840/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, naslova sedeža, ustanoviteljev, dejav-
nosti, zastopnikov in akta o ustanovitvi ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5781876
Firma: ACT 2000, trgovina in inženi-

ring, d.o.o.
Skrajšana firma: ACT 2000, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 21
Ustanovitelj: Zorn Alenka in Zorn Jelka,

izstopili 11. 6. 1999; Zorn Otmar, Ljublja-
na, Bratov Učakar 36, vstopil 11. 6. 1999,
vložil 1,514.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zorn Jelka, razrešena 11. 6.
1999; direktor Zorn Otmar, imenovan
11. 6. 1999, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 16. 9. 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 de-
la specialnih strok; 4531 Električne inšta-
lacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga 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 vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini 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, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri  trgo-
vini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
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živalmi; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debe-
lo 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 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo 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 de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo 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 in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki
in opremo; 5170 Druga trgovina na debe-
lo;  52488 Trgovina na drobno drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.;  5261 Trgovi-
na na drobno po pošti;  5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah;  5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6521 Finančni zakup (leasing); 7011 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Dejavnost holdingov;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikal-
no, geokemično in drugo opazovanje, me-
ritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planira-
nje in urbanistično načrtovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 7440 Oglaševanje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška

opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 31. 8. 1999.

Rg-733
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04277 z dne 30. 9. 1999 pod št.
vložka 1/32334/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1446649
Firma: BIZATOSKI, Gradbeno podjet-

je, d.o.o.
Skrajšana firma: BIZATOSKI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Čebelarska

24b
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Bizatoski Dalip in Bizato-

ski Tair, oba iz Struge, Oktisi, vstopila 22. 7.
1999, vložila po 1,050.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Bizatoski Dalip, ki zastopa družbo
brez omejitev, in zastopnik Bizatoski Tair, ki
kot pomočnik direktorja zastopa družbo
brez omejitev, imenovana 22. 7. 1999.

Dejavnost, vpisana 30. 9. 1999: 27100
Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin (ECSC);
27210 Proizvodnja litoželeznih cevi; 27220
Proizvodnja jeklenih cevi; 27310 Hladno
vlečenje; 27320 Hladno valjanje ozkega tra-
ku; 27330 Hladno profiliranje; 27340 Vle-
čenje žice; 27350 Druga primarna predela-
va železa, jekla; proizvodnja ferozlitin (zunaj
ECSC); 27410 Proizvodnja plemenitih ko-
vin; 27420 Proizvodnja aluminija; 27430
Proizvodnja svinca, cinka in kositra; 27440
Proizvodnja bakra; 27450 Proizvodnja dru-
gih neželeznih kovin; 27510 Litje železa;
27520 Litje jekla; 27530 Litje lahkih kovin;
27540 Litje drugih neželeznih kovin; 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 28120 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 28210 Proizvodnja kovin-
skih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
28220 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 28300 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 28400 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin, prašna metalurgi-
ja; 28511 Prekrivanje kovin s kovino;
28512 Druga površinska in toplotna obde-
lava kovin; 28520 Splošna mehanična de-
la; 28610 Proizvodnja rezilnega orodja;
28621 Proizvodnja ročnega orodja; 28622
Proizvodnja orodja za stroje; 28630 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 28710 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 28720 Proizvodnja lahke kovin-
ske embalaže; 28730 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 28740 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 28750 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 45110 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 45240 Hidrogradnja in urejanje
voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi de-

la specialnih strok; 45310 Električne inšta-
lacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vo-
dovodne, 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;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom.

Rg-738
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09775 z dne 14. 9. 1999 pod št.
vložka 1/32277/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1447386
Firma: TESICOM, telekomunikacije,

d.o.o.
Skrajšana firma: TESICOM, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica Mladin.

delov. brigad 11a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Nahtigal Franc, Domžale,

Pot za Bistrico 23, Zaboršt, vstopil 27. 8.
1999, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Nahtigal Franc, imenovan 27. 8.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 9. 1999: 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3220 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih naprav; 3330 Proizvod-
nja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instru-
mentov in fotografske opreme; 4531 Elek-
trične inštalacije; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6412 Kurirska dejavnost, razen javne
pošte; 6420 Telekomunikacije; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7011 Organizacija izvedbe nepremič-
ninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
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delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7411 Pravno svetovanje; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440 Og-
laševanje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti
in varovanje; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol;
8042 Drugo izobraževanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.60 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje se lahko
opravlja samo “varovanje”.

Rg-825
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11473 z dne 22. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa NJORKA, Storitveno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Ljubljana-Polje, Sla-
pe 167, sedež: Slape 167, 1260 Ljublja-
na-Polje, pod vložno št. 1/22847/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča
spremembo firme, skrajšane firme, sedeža,
osnovnega kapitala in ustanoviteljev ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5776830
Firma: MFC&L, družba za trgovino,

storitve in inženiring, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MFC&L, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Gregorčiče-

va 9a
Ustanovitelja: Lampič Nada, Ljubljana

Polje, Slape 167, vstopila 5. 5. 1993, vlo-
žila 1,116.625,50 SIT, in Cvahte Mirko,
Ljubljana, Gregorčičeva ulica 9a, vstopil
27. 10. 1999, vložil 2,605.459,50 SIT –
odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cvahte Mirko, imenovan 27. 10.
1999.

Dejavnost, vpisana 22. 11. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5530 De-

javnost prehrambenih gostinskih obratov;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7012 Trgovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Oglaševanje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih
in pedikerskih salonov; 9304 Druge dejav-
nosti za nego telesa.

Sprememba družbene pogodbe z dne
27. 10. 1999.

Rg-853
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10364 z dne 3. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa EVENTUS COMPUTERS, Tr-
govsko in proizvodno podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Pod hruško 1, sedež: Pod
hruško 1, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/03745/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, firme, os-
novnega kapitala, dejavnosti in zastopnikov,
uskladitev dejavnosti in spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5437334
Firma: EVENTUS COMPUTERS, Trgov-

sko in proizvodno podjetje, d.o.o., Ljub-
ljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Tbilisijska uli-
ca 57b

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Jamnik Marko, Ljubljana,

Vinterca 6, vstopil 15. 4. 1991, vložil
1,350.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Jamnik Antonu, ki je bil razrešen
27. 9. 1999.

Dejavnost, vpisana 3. 11. 1999: 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško

opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6420 Telekomunika-
cije; 6521 Finančni zakup (leasing); 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil 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 baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
27. 9. 1999.

Rg-858
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09818 z dne 28. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa ERICSON, trgovanje s teleko-
munikacijskimi sistemi in proizvodi,
d.o.o., sedež: Kržičeva 3, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/27618/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5932203
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Jeborn Hans Gunnar, razrešen 1. 8.
1999; direktor Engstrom Karl-Torbjorn,
Alvsjo, Norrhagsvagen 18, imenovan 1. 8.
1999.

Pri vpisu podatka so bile tuje črke z do-
datnimi oznakami vpisane tako, da so bile
dodatne oznake izpuščene.

Rg-863
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03860 z dne 3. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa TOP JOB SLABE, k.d., trgovi-
na, proizvodnja in storitve, Ljubljana, se-
dež: Polanškova ulica 6, 1231 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/14079/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljic in družbene pogodbe ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5539463
Ustanoviteljica: Koleša Dominika, izsto-

pila 8. 7. 1999; Cigula-Horvat Marjeta, Ljub-
ljana, Ptujska ul. 17, vstopila 8. 7. 1999,
vložila 4.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 3. 11. 1999: 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 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 rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo 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 vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi 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, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi 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 le-
som, gradbenim materialom in sanitarno

opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na 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 gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi 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 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 55210 Dejavnost planinskih do-
mov in mladinskih prenočišč; 55220 Dejav-
nost kampov; 55231 Dejavnost otroških le-
tovišč, počitniških in sindikalnih domov;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nasta-
nitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih do-
mov, internatov; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij;

55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304
Dejavnost premičnih gostinskih obratov;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez na-
stanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost
drugih prehrambenih obratov; 55401 Toče-
nje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih
barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510 De-
javnost menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 60220 Dejavnost
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6110 Po-
morski promet; 6120 Promet po rekah, je-
zerih, prekopih; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 63300 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7011 Orga-
nizacija izvedbe nepremičninskih projektov
za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrže-
vanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74400 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 kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 7. 1999.

Rg-867
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04501 z dne 8. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa ISKRASEMI, razvoj, proizvod-
nja in prodaja polprevodnikov, d.o.o., Tr-
bovlje, sedež: Gabrsko 12, 1420 Trbov-
lje, pod vložno št. 1/17197/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5958709
Ustanovitelja: KEKO – VARICON, družba

za proizvodnjo in razvoj elektronskih kompo-
nent, d.o.o., Žužemberk, Grajski trg 15, vsto-
pil 19. 2. 1997, vložil 765.000 SIT, in Živić
Zoran, 1215 Medvode, Škofjeloška cesta
21, vstopil 19. 7. 1999, vložil 360.000 SIT
– odgovornost: ne  odgovarjata.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 47 / 1. 6. 2000 / Stran 4489

Rg-870
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09544 z dne 8. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa AMBROŽ LVM, specializirano
prodajno ter servisno podjetje in rent a
car, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska
c. 118, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/10024/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo deležev in družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5475392
Ustanovitelji: Ambrož Leopold, Ljublja-

na, Dunajska c. 118, vstopil 27. 11. 1990,
vložil 1,016.000 SIT, Ambrož Marko, Ljub-
ljana, Ul. Molniške čete 19, vstopil 16. 5.
1994, vložil 508.000 SIT, in Ambrož Vera,
Ljubljana, Podmilščakova 22a, vstopila
11. 3. 1996, vložila 1,016.000 SIT – od-
govornost: ne  odgovarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
4. 8. 1999.

Rg-881
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09548 z dne 15. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa DELKO, elektronske kompo-
nente, d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmartin-
ska 152, Hala D, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/28159/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5950759
Firma: DELKO, elektronske kompo-

nente, d.o.o.
Skrajšana firma: DELKO, d.o.o.
Sprememba družbene pogodbe z dne

27. 7. 1999.

Rg-959
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/15735 z dne 25. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa ISKRA OPTIČNE KOMUNIKAC-
IJE LJUBLJANA, d.o.o., sedež: Stegne 7,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/11223/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča začetek redne likvidacije s temi-
le podatki:

Matična št.: 5462088
Firma: ISKRA OPTIČNE KOMUNIKA-

CIJE LJUBLJANA, d.o.o., Ljubljana, Steg-
ne 7, – v likvidaciji

Skrajšana firma: ISKRA OPTIČNE
KOMUNIKACIJE LJUBLJANA, d.o.o.,
Ljubljana, – v likvidaciji

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Zu-
pan Bogdan, Kranj, Rudija Papeža 34, raz-
rešen 5. 12. 1994 kot direktor in imenovan
za likvidatorja.

Sklep skupščine z dne 5. 12. 1994 o
začetku redne likvidacije.

Rg-961
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02103 z dne 29. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa SALKON, podjetje za inženi-
ring, proizvodnjo in marketing, d.o.o.,
Smrečje 38a, 1360 Vrhnika, sedež:
Smrečje 38a, 1360 Vrhnika, pod vložno

št. 1/19654/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, ustanovite-
ljev, osnovnega kapitala, dejavnosti in akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5658888
Firma: SALKON, podjetje za inženi-

ring, proizvodnjo in marketing, d.o.o.
Skrajšana firma: SALKON, d.o.o.
Osnovni kapital: 3,500.000 SIT
Ustanovitelj: Končan Janez, Vrhnika,

Smrečje 38, vstopil 18. 8. 1992, vložil
3,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Bole Boris, izstopil 16. 3. 1999.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Bole Borisu, ki je bil razrešen
16. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 29. 10. 1999: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 2840 Kova-
nje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin,
prašna metalurgija; 2852 Splošna meha-
nična dela; 28621 Proizvodnja ročnega
orodja; 28622 Proizvodnja orodja za stroje;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja lahke ko-
vinske embalaže; 2873 Proizvodnja izdel-
kov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega ma-
teriala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3420 Proizvodnja
karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in
polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in do-
datne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij; 55303 Dejavnost slašči-
čarn, kavarn; 60213 Dejavnost žičnic, vleč-
nic; 60220 Dejavnost taksistov; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240
Cestni tovorni promet; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9262 Dejav-
nost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti.

Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi z
dne 29. 3. 1999.

Rg-964
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02415 z dne 26. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa ATENA, družba za upravljanje
investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana,
Slovenska 56, sedež: Slovenska 56,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/24866/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in de-
ležev s temile podatki:

Matična št.: 5816823
Ustanovitelja: SKB BANKA, d.d., Ljublja-

na, Ajdovščina 4, vstopila 21. 10. 1993,
vložila 40,000.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; SAFE – INVEST SL, zavaroval-
niško posredovanje, Maribor, d.o.o., Mari-
bor, Prešernova 1, izstopil 17. 7. 1998;
ATENA – družba za upravljanje investicij-
skih skladov, d.o.o., Ljubljana, Ljubljana,
Slovenska 56, vstopila 17. 7. 1998, vložila
8,125.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-969
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03610 z dne 22. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa MESTNA OPTIKA, Družbeno
podjetje, d.d., Ljubljana, Kongresni trg
9, sedež: Kongresni trg 9, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/01790/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, dejavnosti, članov nadzornega sveta in
statuta ter sklenitev podjetniške pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5036305
Firma: MESTNA OPTIKA, Proizvodnja

optičnih instrumentov, d.d.
Člana nadzornega sveta: Pezdič Maru-

ša, izstopila 30. 6. 1999; Eržen Jordan in
Okorn Aleš, ponovno vstopila 30. 6. 1999.

Dejavnost, izbrisana 22. 10. 1999:
8512 Izvenbolnišnična zdravstvena dejav-
nost.

Dejavnost, vpisana 22. 10. 1999:
85122 Specialistična izvenbolnišnična
zdravstvena dejavnost.

Vpiše se sprememba statuta z dne 30. 6.
1999.

Vpiše se pogodba o obvladovanju in pre-
nosu dobička, sklenjena dne 27. 5. 1999 z
družbo AKTIVA AVANT, Finančna družba,
d.d.

Pri pogodbi o delnem prenosu dobička
se vpiše tudi dogovor o višini odvajanega
dobička.

Rg-970
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03806 z dne 27. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa HOTEL SLON, d.d., Ljubljana,
sedež: Slovenska c. 34, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/03933/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti, članov nadzornega sveta in statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5004853
Člana nadzornega sveta: Korošec Dam-

jan in Varga Tatjana, vstopila 19. 4. 1999.
Dejavnost, izbrisana 27. 10. 1999:

15812 Dejavnost slaščičarn; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov.
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Dejavnost, vpisana 27. 10. 1999:
15810 Proizvodnja kruha, svežega peciva
in slaščic; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah;
52240 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55510 De-
javnost menz; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 71330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 93010 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93040 Druge
dejavnosti za nego telesa.

Vpiše se sprememba statuta z dne 19. 4.
1999.

Rg-972
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04225 z dne 26. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa ATENA TRI, pooblaščena inve-
sticijska družba, d.d., sedež: Slovenska
56, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26493/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5909074
Osnovni kapital: 9.996,483.000 SIT
Člani nadzornega sveta: Zidar Ivan, Ča-

čovič Matjaž in Rejc Lucijan, izstopili 2. 6.
1999 in ponovno vstopili 12. 6. 1999.

Rg-973
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04226 z dne 10. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa ATENA DVE, Pooblaščena in-
vesticijska družba, d.d., sedež: Slovenska
56, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25810/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5872251
Osnovni kapital: 9.996,483.000 SIT
Člani nadzornega sveta: Osole Marjan in

Boehm Andreja, izstopila 5. 11. 1998; Turk
Rudi, izstopil in ponovno vstopil kot pred-
sednik 12. 6. 1999, Kenda Srečko in Repi-
na Andrej, namestnika predsednika, vstopi-
la 12. 6. 1999.

Rg-974
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04227 z dne 10. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa ATENA ENA, pooblaščena in-
vesticijska družba, d.d., sedež: Slovenska
56, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25807/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5872286
Osnovni kapital: 9.996.483.000 SIT

Člani nadzornega sveta: Prohaska Zden-
ko, izstopil 4. 11. 1998; Tiselj Marjan, iz-
stopil 4. 11. 1998 in ponovno vstopil kot
predsednik 11. 6. 1999, Šuln Stanislav, iz-
stopil 4. 11. 1998 in ponovno vstopil kot
namestnik predsednika 11. 6. 1999, Kušar
Igor, namestnik predsednika vstopil 11. 6.
1999.

Rg-975
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04248 z dne 27. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa EMONA – MERKUR, trgovina
na drobno, d.d., sedež: Šmartinska 130,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/04671/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5284171
Član nadzornega sveta: Sedej Marjan je

vstopil 22. 6. 1999.

Rg-976
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04313 z dne 21. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa AVANT HOLDING, Finančna
družba, d.d., sedež: Dunajska 156, WTC,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27687/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5935679
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Justin Tomaž, razrešen 20. 7. 1999;
direktor Koselj Matjaž, Ljubljana, Dolenjska
cesta 52, imenovan 20. 7. 1999.

Rg-977
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04325 z dne 26. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa FIN-DO, podjetje za finančne
storitve, trženje in svetovanje, d.o.o.,
Domžale, sedež: Ljubljanska 62, 1230
Domžale, pod vložno št. 1/29547/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 1197444
Dejavnost, izbrisana 26. 10. 1999:

7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7415 Upravljanje s holding družbami;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 26. 10. 1999: 7011
Orgaaizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7415 Dejavnost holdingov;
7440 Oglaševanje.

Rg-983
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09562 z dne 29. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa BINDEX MURKO & CO., knji-
goveštvo in propagandne storitve, d.n.o.,
Vrhnika, sedež: Krimskega odreda 15a,
1360 Vrhnika, pod vložno
št. 1/14653/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o.,
spremembo firme, skrajšane firme, osnov-
nega kapitala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5563267

Firma: BINDEX, zastopanje in trgovi-
na, d.o.o.

Skrajšana firma: BINDEX, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 3,208.000 SIT
Ustanovitelji: Murko Igor, izstopil iz

d.n.o. 29. 10. 1999 in vstopil v
d.o.o. 8. 11. 1991, in Murko Damjan, iz-
stopil iz d.n.o. 29. 10. 1999 in vstopil v
d.o.o. 30. 12. 1994, oba z Vrhnike, Cesta
Krimskega odreda 15a, vložila po
1,604.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Dejavnost, izbrisana 29. 10. 1999: 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5551 Storitve
menz; 6022 Storitve taksistov; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 29. 10. 1999: 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 5521 Dejav-
nost planinskih domov in mladinskih preno-
čišč; 5530 Dejavnost prehrambenih gostin-
skih obratov; 5530 Dejavnost prehrambe-
nih gostinskih obratov; 5551 Dejavnost
menz; 6022 Dejavnost taksistov; 6330 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6412 Kurirska dejavnost, razen javne
pošte; 7440 Oglaševanje.

Rg-984
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09563 z dne 27. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa JAVNA RAZSVETLJAVA, d.d.,
sedež: Litijska cesta 263, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/07356/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5015227
Dejavnost, izbrisana 27. 10. 1999:

7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
9000 Storitve javne higiene.

Dejavnost, vpisana 27. 10. 1999: 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
9000 Odstranjevanje odpadkov in odplak;
druge dejavnosti javne higiene.

Vpiše se sprememba statuta z dne 12. 5.
1999.

Rg-985
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09572 z dne 10. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa DRF PLUS, Družba za razvoj
in financiranje, d.d., Ljubljana, sedež: Du-
najska 22, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02085/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5286271
Osnovni kapital: 199,112.000 SIT
Vpiše se sprememba statuta z dne 15. 7.

1999.

Rg-989
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
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št. 99/09732 z dne 27. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa GRAMIZ, Gradbeno podjetje,
d.d., Kočevje, sedež: Ob Mahovniški ce-
sti 11, 1330 Kočevje, pod vložno
št. 1/00998/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo statuta s temile po-
datki:

Matična št.: 5129702
Vpiše se sprememba statuta z dne 27. 8.

1999.

Rg-993
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09992 z dne 26. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa MAKSIMA 1, d.d., pooblašče-
na investicijska družba, Ljubljana, sedež:
Šubičeva 2, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25802/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5860695
Sedež: 1000 Ljubljana, Trg republi-

ke 3.

Rg-994
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09993 z dne 26. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa MAKSIMA 2, d.d., pooblašče-
na investicijska družba, Ljubljana, sedež:
Šubičeva 2, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26461/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5908981
Sedež: 1000 Ljubljana, Trg republi-

ke 1.

Rg-995
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09994 z dne 26. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa MAKSIMA 3, pooblaščena in-
vesticijska družba, d.d., Ljubljana, sedež:
Šubičeva 2, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27708/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5936608
Sedež: 1000 Ljubljana, Trg Republi-

ke 3.

Rg-996
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09995 z dne 27. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa LB MAKSIMA, d.o.o., družba
za upravljanje, Ljubljana, sedež: Šubiče-
va 2, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25117/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5825318
Sedež: 1000 Ljubljana, Trg Republi-

ke 3.

Rg-1000
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10247 z dne10. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa VZDRŽEVANJE, družba za

opravljanje storitev, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Dunajska c. 22, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/13577/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev s temile podatki:

Matična št.: 5526868
Ustanovitelj: SLOVENIJALES, Medna-

rodno podjetje za trgovino, inženiring, pro-
izvodnjo, zastopanje in konsignacije, d.d.,
Ljubljana, Ljubljana, Dunajska 22, izstopil
16. 9. 1999; Metličar Jurij, Ljubljana, Vod-
nikova cesta 318, vstopil 16. 9. 1999, vlo-
žil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-1002
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10302 z dne 9. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa SALI-FIN, finančne in borzne
storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Želez-
na cesta 18, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/16028/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
javnosti, zastopnikov in družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5608252
Ustanovitelji: EXOTERM, d.d., Kranj,

Struževo 66, vstopil 10. 9. 1999, vložil
285.000 SIT, FERSPED, d.d., Ljubljana,
Parmova 37, vstopil 10. 9. 1999, vložil
285.000 SIT, IMP TEHNOMONT, d.o.o.,
Ljubljana, Aljaževa ulica 10, vstopil 10. 9.
1999, vložil 285.000 SIT, ADRIACOM-
MERCE, d.d., Koper, Pristaniška ulica 8,
vstopil 15. 9. 1999, vložil 285.000 SIT, in
BPD FIDA, d.o.o., Ljubljana, Ljubljana,
Tomšičeva 3, vstopila 9. 7. 1999, vložila
360.000 SIT – odgovornost: ne  odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Primožič Samo, razrešen 10. 9.
1999; direktorica Vinkovič Bojana, Maribor,
Koroška cesta 79, imenovana 10. 9. 1999.

Dejavnost, izbrisana 9. 11. 1999: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 511 Posredništvo; 512 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi surovinami in
živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgo-
vina na debelo z izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah;
524 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6711 Storitve finančnih trgov;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslova-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.

Dejavnost, vpisana 9. 11. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-

tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
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 de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, 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, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
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in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na 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 gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 701 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 70110 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be z dne 10. 9. 1999.

Rg-1004
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10329 z dne 18. 10. 1999 pri sub-
jektu vpis ROZIS, export-import, trgovina
in gostinstvo, d.o.o., Grosuplje, Jurčiče-
va I/10, sedež: Jurčičeva I/10, 1290
Grosuplje, pod vložno št. 1/21062/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča nado-
mestni sklep – veza Srg 7470/98 zaradi
spremembe osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5715237
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Rozman Ivanka, Grosup-

lje, Jurčičeva I/10, vstopila 4. 1. 1993, vlo-
žila 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi z
dne 22. 12. 1998.

Rg-1007
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10369 z dne 21. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa SPLOŠNA BOLNIŠNICA
TRBOVLJE, p.o., Trbovlje, Rudarska ce-
sta 9, sedež: Rudarska cesta 9, 1420
Trbovlje, pod vložno št. 1/13225/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča nado-
mestni sklep – veza Srg 99/10369 zaradi
spremembe ustanoviteljic s temile podatki:

Matična št.: 5055121
Ustanoviteljica: Občina Hrastnik, Hrast-

nik, Pot V. Pavliča 5, Občina Trbovlje, Tr-
bovlje, Leninov trg 4, in Občina Zagorje ob

Savi, Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5,
izstopile 4. 3. 1993; Republika Slovenija,
Ljubljana, Gregorčičeva 25, vstopila
4. 3. 1993, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-1010
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10474 z dne 10. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa DIJAŠKI DOM VIČ, sedež. Ger-
bičeva 51a, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00461/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5050278000
Pravnoorg. oblika: zavod
Dejavnost, vpisana 10. 11. 1999:

55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55510 Dejavnost menz; 55520 Priprava in
dostava hrane (catering); 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 73202 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 93010 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-1011
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10673 z dne 5. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa A.A.L. ALPE-ADRIA-LEASING,
d.o.o., sedež: Dunajska 56, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/26711/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, osnovnega kapitala,
deležev, dejavnosti in družbene pogodbe
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5909139
Firma: SPARKASSEN LEASING, druž-

ba za financiranje, d.o.o.
Skrajšana firma: SPARKASSEN LEAS-

ING, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 63
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelja: KÄRTNER SPARKASSE

AG, Klagenfurt/Celovec, Neuer Platz 14,
vstopil 30. 5. 1995, in IMMORENT INTER-
NATIONAL HOLDING GMBH, Dunaj, Wind-
muhlgasse 22-24, vstopil 23. 12. 1998,
vložila po 5,000.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost, izbrisana 5. 11. 1999: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7415
Upravljanje s holding družbami.

Dejavnost, vpisana 5. 11. 1999: 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 71220 Dajanje vodnih plo-
vil v najem; 74150 Dejavnost holdingov.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be z dne 4. 10. 1999.

Rg-1013
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01227 z dne 5. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa HRUŠI, podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Trbovlje, Gabrsko 73, se-
dež: Gabrsko 73, 1420 Trbovlje, pod
vložno št. 1/21569/00 vpisalo v sodni re-

gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, deleža, dejavnosti in zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5732638
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Šoper Darinka, Trbovlje,

Gabrsko 73, vstopila 17. 2. 1993, vložila
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Šo-
per Darinka, razrešena 15. 10. 1999 kot
direktorica in imenovana za zastopnico, in
direktor Šoper Bojan ml., imenovan 15. 10.
1999, oba iz Trbovelj, Gabrsko 73.

Dejavnost, izbrisana 5. 11. 1999: 533
Gostinske storitve prehrane; 555 Storitve
menz ter priprava in dostava hrane (cate-
ring).

Dejavnost, vpisana 5. 11. 1999: 5530
Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov;
5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje.

Rg-1021
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04418 z dne 5. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa TILNEX, agentura za poslov-
no informacijsko dejavnost, d.o.o., Ki-
dričeva 15, Ljubljana, sedež: Kidričeva
15, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/06755/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža in
firme s temile podatki:

Matična št.: 5360765
Firma: TILNEX, agentura za poslovno

informacijsko dejavnost, d.o.o., Ul. Mal-
či Beličeve 46, Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Ul. Malči Beli-
čeve 46.

Rg-1032
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10272 z dne 1. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa KRT, podjetje za glasbeno de-
javnost, trgovina in kooperacija, d.o.o.,
sedež: Zgornje Stranje 24, 1242 Staho-
vica, pod vložno št. 1/05387/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, osnovnega kapitala in deleža, spre-
membo in uskladitev dejavnosti ter spre-
membo naslova ustanovitelja in zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5338468
Firma: DREAM STUDIO KRT, glasbe-

na produkcija in založništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: DREAM STUDIO KRT,

d.o.o.
Osnovni kapital: 3,770.000 SIT
Ustanovitelj: Krt Dominik, Stahovica,

Zgornje Stranje 17a, vstopil 2. 2. 1990, vlo-
žil 3,770.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krt Dominik, imenovan 2. 2. 1990,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 1. 12. 1999: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin; 2211
Izdajanje knjig; 2214 Izdajanje posnetih no-
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silcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založ-
ništvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80421 Dejavnost
glasbenih in drugih umetniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
30. 6. 1999.

Rg-1036
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10293 z dne 4. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa IDILA PLUS, zasebno podjetje
za trgovino, storitve, gostinstvo, d.o.o.,
sedež: Rotarjeva ul. 1, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/19837/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala, deleža in dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5663857
Osnovni kapital: 2,227.000 SIT
Ustanoviteljica: Zupančič Marija, Ljublja-

na, Rotarjeva ul. 1, vstopila 31. 8. 1992,
vložila 2,227.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Dejavnost, izbrisana 4. 11. 1999: 5530
Gostinske storitve prehrane.

Dejavnost, vpisana 4. 11. 1999: 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 5530 Dejavnost prehrambenih go-
stinskih obratov; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 60220 Dejavnost tak-
sistov, 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6412 Ku-
rirska dejavnost, razen javne pošte; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 74201 Geodet-
sko, geološko, geofizikalno, geokemično in
drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7481 Fotograf-

ska dejavnost; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85324
Dejavnost varstveno delovnih centrov.

Rg-1039
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10654 z dne 1. 12. 1999 pod št.
vložka 1/32545/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1453971
Firma: PRAVNA ZALOŽBA, družba za

izdajanje pravnih publikacij, d.o.o.
Skrajšana firma: PRAVNA ZALOŽBA,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Linhartova 9
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanovitelja: Jenull Hinko, Ljubljana, Mi-

klošičeva c. 13, in Ljujić Borivoje, Ljublja-
na, Ul. Metoda Mikuža 18, vstopila 27. 9.
1999, vložila po 1,100.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Ljujić Aleksandra, Ljubljana, Ul.
Metoda Mikuža 18, imenovana 27. 9.
1999.

Dejavnost, vpisana 1. 12. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij, picerij; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 7011 Organizaci-
ja 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; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Oglaševanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Rg-1040
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10655 z dne 10. 11. 1999 pod št.
vložka 1/32470/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1453980
Firma: GRADIN – PADAR & CO., Grad-

beništvo in inženiring, d.n.o.
Skrajšana firma: GRADIN – PADAR &

CO., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Vregova uli-

ca 3
Ustanovitelja: Padar-Tičar Lidija in Tičar

Bojan, oba iz Ljubljane, Runkova ulica 28,
vstopila 29. 9. 1999, odgovornost:   odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenika Padar-Tičar Lidija in Tičar Bojan
ter Padar Janez, Maribor, Drabosnjakova
ulica 4, imenovani 29. 9. 1999.

Dejavnost, vpisana 10. 11. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih 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 stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 7011 Organi-
zacija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-



Stran 4494 / Št. 47 / 1. 6. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

slovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje.

Rg-1041
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10656 z dne 11. 11. 1999 pod št.
vložka 1/32477/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1453998
Firma: WELLTRADE, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: WELLTRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1291 Škofljica, Ravenska

pot 18
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Vorbauer Guenter Jurgen,

Muenchen, Nemčija, Garmischerstrasse 4,
vložil 1,596.000 SIT, in Tamaschi Anita Ma-
ria, Heiningen, Nemčija, Bezgenritterstras-
se 36, vložila 504.000 SIT – vstopila 8. 10.
1999, odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Vorbauer Guenter Juergen in Ta-
maschi Anita Maria, imenovana 8. 10.
1999.

Dejavnost, vpisana 11. 11. 1999:
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 51240
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
51250 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 51350 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina
na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debe-

lo s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovi-
na 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 de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 51660 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 52110 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovi-
na na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52260 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 52330 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovi-
na 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 bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, ka-
varn; 55304 Dejavnost premičnih gostin-
skih obratov; 55309 Dejavnost drugih pre-
hrambenih obratov; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 60240 Cestni tovorni promet;
74200 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 74400 Oglaševanje, 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-339
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03098 z dne 3. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa GRABUS, Gradbeništvo, go-

stinstvo, turizem, d.o.o., Celovška 269,
Ljubljana, sedež: Celovška 269, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/22071/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme, ustanoviteljev in
zastopnika, spremembo in uskladitev dejav-
nosti ter spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5742030
Firma: GEL, gradbeništvo, gostinstvo,

turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: GEL, d.o.o.
Ustanovitelj: Grabus Mustafa, izstopil

7. 5. 1999; Grabus Elvedin, Travnik, Krpe-
lići bb, vstopil 7. 5. 1999, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Grabus Mustafa, razrešen 10. 6.
1999; direktor Grabus Elvedin, imenovan
7. 5. 1999.

Dejavnost, vpisana 3. 9. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih 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 stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci 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, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi 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 debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
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terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovi-
na na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 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 kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6420 Telekomunikacije; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 74400
Oglaševanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
10. 6. 1999.

Rg-356
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02373 z dne 14. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa PRECISA-CNC-TRADE, obde-

lovalni stroji, d.o.o., sedež: Savska c. 3,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25987/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5886236
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

prokuristu Grčar Marjanu, ki je bil razrešen
7. 5. 1999.

Rg-473
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03171 z dne 27. 7. 1999 pri subjek-
tu vpisa JUTRO, d.o.o., Ljubljana, Vrhovci,
C. XVII/38, sedež: Vrhovci, C. XVII/38,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/03870/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšano fir-
mo, spremembo sedeža, ustanoviteljev, os-
novnega kapitala, dejavnosti, zastopnikov in
družbene pogodbe ter uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5589550
Firma: OSKAR 62, založništvo in di-

stribucija, d.o.o.
Skrajšana firma: OSKAR 62, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Koseška 32
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Vizjak Matjaž, Kos Božo in

Dorn Roman, izstopili 11. 6. 1999;
ZAGREB FILM, Zagreb, Vlaška 70, vložil
945.000 SIT, Kernel Sarl, Luxemborug, 4
boulevard Royal, vložil 630.000 SIT, in
Smrekar Peter, Ljubljana, Pražakova ulica
16, vložil 525.000 SIT – vstopili 11. 6.
1999, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vizjak Matjaž, razrešen 11. 6. 1999;
direktor Smrekar Peter, imenovan 11. 6.
1999.

Dejavnost, vpisana 27. 7. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debe-
lo 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; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Oglaševanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9220 Radijska in televizijska de-
javnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter sprememba družbene pogod-
be z dne 11. 6. 1999.

Rg-521
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10780 z dne 18. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa OPREMAINVEST, projektni in
investicijski inženiring ter opremljanje
objektov, zaključna in obrtna dela v
gradbeništvu, Ljubljana, d.o.o., sedež:
Celovška 108, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/03003/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-
javnosti ter spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5327695
Dejavnost, vpisana 18. 11. 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 objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih 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 stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 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 opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, 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, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo 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 vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
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mi 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, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi 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 le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na 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 gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi 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 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 5521 Dejavnost planinskih domov
in mladinskih prenočišč; 5522 Dejavnost
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Dejavnost prehrambenih gostin-
skih obratov; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 7011 Organiza-
cija izvedbe nepremičninskih projektov za

trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Oglaševanje; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
13. 10. 1999.

Rg-529
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11403 z dne 16. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa ARGON, podjetje za grafične
storitve, inženiring in trgovino, d.o.o.,
Dob pri Domžalah, sedež: Kersnikova 6,
1233 Dob pri Domžalah, pod vložno
št. 1/22474/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, osnovnega kapitala, deleža, zastopnika
in akta o ustanovitvi ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5753619
Firma: GRAFIKA 3000, družba za gra-

fične storitve, inženiring in trgovino,
d.o.o., Dob pri Domžalah

Skrajšana firma: GRAFIKA 3000,
d.o.o., Dob pri Domžalah

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Hrovatin Drago, Ljubljana,

Rožna dolina, C. XII/9, vstopil 29. 3. 1993,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Hrovatin Barbara, Ljubljana, Trnov-
ska ulica 10, imenovana 4. 11. 1999.

Dejavnost, vpisana 16. 11. 1999:
21210 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže;
21250 Proizvodnja drugih izdelkov iz papir-
ja in kartona; 22110 Izdajanje knjig; 22120
Izdajanje časopisov; 22130 Izdajanje revij
in periodike; 22140 Izdajanje posnetih no-
silcev zvočnega zapisa; 22150 Drugo za-
ložništvo; 22210 Tiskanje časopisov;
22220 Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigoveš-
tvo in dodelava; 22240 Priprava in proizvod-
nja tiskovnih sestavkov; 22250 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 22310 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 22320 Raz-
množevanje videozapisov; 22330
Razmnoževanje računalniških zapisov;
29220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 29400 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 29550 Proizvodnja strojev za indu-
strijo papirja in kartona; 31500 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
32100 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
32200 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih na-
prav; 32300 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, naprav in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
33100 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov;
33200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 33300 Pro-

izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 33400 Proizvodnja optičnih in-
strumentov in fotografske opreme; 33500
Proizvodnja ur; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, 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 drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 52720 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita;
52740 Druga popravila, d.n.; 55100 De-
javnost hotelov in podobnih obratov; 55210
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč; 55220 Dejavnost kampov;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počit-
niških in sindikalnih domov; 55232 Dejav-
nost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmog-
ljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob
gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost
dijaških, študentskih domov, internatov;
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55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejav-
nost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55305 De-
javnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih pre-
hrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost
menz; 55520 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 63110 Prekladanje; 63120 Skla-
diščenje; 63210 Druge pomožne dejavno-
sti v kopenskem prometu; 63220 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 64120 Kurirska dejavnost,
razen javne pošte; 64200 Telekomunikaci-
je; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 71100 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 71403 Iz-
posojanje drugih izdelkov široke porabe;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 72300 Obdelava podat-
kov; 72400 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 72600 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 73104 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju medicine; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74300
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74400 Oglaševanje; 74820 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
4. 11. 1999.

Rg-737
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04315 z dne 7. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa MALEMITI, d.o.o., Negovalni Cen-
ter, sedež: Perovo 27, 1240 Kamnik, pod
vložno št. 1/31831/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, sedeža, ustanoviteljev, dejavno-
sti, zastopnikov in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 1387847
Firma: MONT-MAR, d.o.o., zaključna

dela v gradbeništvu
Skrajšana firma: MONT-MAR, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Brnčičeva 19
Ustanovitelj: Milić Silva, izstopila 19. 7.

1999; Utješanović Marko, Škofljica, Primi-
čeva ulica 44, vstopil 19. 7. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Milić Silva, razrešena 19. 7. 1999;
direktor Utješanović Marko, imenovan
19. 7. 1999, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 7. 9. 1999: 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45240 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 45250 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 45310
Električne inštalacije; 45320 Izolacijska de-
la; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la; 45420 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 19. 7. 1999.

Rg-850
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04218 z dne 5. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa F.I.T., trgovina in storitve
d.o.o., 1230 Domžale, Gregorčičeva 16,
sedež: Gregorčičeva 16, 1230 Domža-
le, pod vložno št. 1/08073/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, dejavnosti, ustanovitelja
in zastopnika ter uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5402735
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Vasle Luka, Domžale, Gre-

gorčičeva 16, vstopil 22. 4. 1997, in Pregl
Aleš, Ljubljana, Kantetova ulica 45, vstopil
16. 6. 1999, vložila po 1,050.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Pregl Aleš, imenovan 16. 6. 1999.

Dejavnost, izbrisana 5. 11. 1999: 5530
Gostinske storitve prehrane; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.

Dejavnost, vpisana 5. 11. 1999: 15840
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 15860 Predelava čaja in kave;
15890 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 37100
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
37200 Reciklaža nekovinskih ostankov in
odpadkov; 5530 Dejavnost prehrambenih
gostinskih obratov; 6330 Dejavnost poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 72100
Svetovanje o računalniških napravah;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 72300 Obdelava podatkov;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 72600 Druge računalniške
dejavnosti; 74130 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 74140 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,

aranžerstvo, dekoraterstvo; 90001 Zbira-
nje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost
deponij, sežiganje in drugi načini odstranje-
vanja trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s
posebnimi odpadki; 90004 Kanalizacija in
delovanje čistilnih naprav; 90005 Druge de-
javnosti javne higiene; 92320 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 92330 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 6. 1999.

Rg-1031
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10263 z dne 12. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa WENTRADE, d.o.o., podjetje
za uvoz-izvoz, posredništvo in trgovino,
Reboljeva 14, Ljubljana, sedež: Rebolje-
va 14, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/24698/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža, os-
novnega kapitala in deleža, spremembo in
uskladitev dejavnosti ter spremembo akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5799724
Firma: WENTRADE, zastopanje, po-

sredništvo in trgovina, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 2
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanoviteljica: Matovič Tatjana, Ljublja-

na, Reboljeva 14, vstopila 12. 10. 1993,
vložila 3,000.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 12. 11. 1999:
24510 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 25220 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 25240
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 51110 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 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, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51410 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 51420 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 51450 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi in inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 51560 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 51610
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 51700 Druga trgovina na
debelo; 60240 Cestni tovorni promet;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
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ništvo v prometu z nepremičninami; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
22. 9. 1999.

Rg-992
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09901 z dne 26. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa METALKA COMMERCE, Pod-
jetje za zunanjo in notranjo trgovino, in-
ženiring in kooperacije, d.o.o., sedež:
Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/02357/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5111188
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Tatalovič Žarko, Ljubljana, Vandotova
ulica 21, imenovan 13. 7. 1999.

Rg-1078
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04637 z dne 30. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa BAJER, trgovsko podjetje,
d.o.o., Zagorje ob Savi, sedež: Levsti-
kova cesta, 1410 Zagorje ob Savi, pod
vložno št. 1/12884/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča pripojitev družbe
ELEKTRONIKA PLEVNIK, d.o.o., Sela
(1/02384/00-OS v Celju), spremembo
deležev in osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5508096
Osnovni kapital: 4,985.000 SIT
Ustanovitelj: Urbanija Miloš, Kisovec, Pe-

terlinkarjeva cesta 1, vstopil 12. 6. 1991,
vložil 4,985.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Pripojitev družbe ELEKTRONIKA
PLEVNIK, podjetje za izdelavo, montažo in
prodajo elektrokomponent, d.o.o., Sela,
Podčetrtek, Sela 18 (vl. št. 1/02384/00 –
Okrožno sodišče v Celju), na podlagi po-
godbe o pripojitvi z dne 25. 9. 1996.

Rg-1136
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11543 z dne 29. 11. 1999 pod št.
vložka 1/32535/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1468022
Firma: HERMES SOFTLAB

INFOCENTER, svetovanje s področja in-
formacijskih sistemov, d.o.o.

Skrajšana firma: HERMES SOFTLAB
INFOCENTER, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Litijska 51
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: HERMES SOFTLAB, d.d.,

Ljubljana, Litijska 51, vstopil 11. 11. 1999,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krajnik Primož, Ljubljana, Mucherje-
va ulica 1, imenovan 11. 11. 1999.

Dejavnost, vpisana 29. 11. 1999: 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2233 Razmnoževanje računalniških za-

pisov; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 6412 Kurirska dejav-
nost, razen javne pošte; 6420 Telekomuni-
kacije; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74150 Dejavnost holdingov; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74400 Oglaševanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-1138
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/12942 z dne 16. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa ALNEX, podjetje za notranjo,
zunanjo trgovino, storitve in inženiring,
d.o.o., Trbovlje, sedež: Gabrsko 12,
1240 Trbovlje, pod vložno
št. 1/17921/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča nadomestni sklep za Srg
1552/99 – spremembo dejavnosti in akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5629870
Dejavnost, vpisana 16. 12. 1999: 4521

Splošna gradbena dela; 4532 Izolacijska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51700 Druga trgovina na debelo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
18. 3. 1999.

Rg-1155
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09847 z dne 11. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa NOVICE, Zasebno podjetje za
marketing in reklamne ter organizacij-
ske storitve, d.o.o., Ljubljana, Tolstoje-
va 43, sedež: Tolstojeva 43, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/03117/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, dejavnosti in akta o ustanovitvi ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5328900

Firma: NOVICE, zasebno podjetje za
marketing in reklamne ter organizacij-
ske storitve, d.o.o., Ljubljana

Dejavnost, izbrisana 11. 10. 1999:
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7440 Ekonomsko propagiranje;
92623 Druge športne dejavnosti.

Dejavnost, vpisana 11. 10. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje 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 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na 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 vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi 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, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
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belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi 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 le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na 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 gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci,
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no 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 bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 5521 Dejavnost planinskih domov
in mladinskih prenočišč; 5522 Dejavnost
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Dejavnost prehrambenih gostin-
skih obratov; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
6022 Dejavnost taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6322 Druge pomož-
ne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Dru-

ge pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6420 Telekomunikaci-
je; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7011 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 7012 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu 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 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, 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; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Dejavnost holdingov; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Oglaševanje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pa-
kiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8041 Dejavnost vozniških šol; 8042
Drugo izobraževanje; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov; 9213 Kinematografska de-
javnost; 9220 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost
tiskovnih agencij; 9251 Dejavnost knjižnic
in arhivov; 9252 Dejavnost muzejev, varstvo
kulturne dediščine; 9253 Dejavnost bota-
ničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezerva-
tov; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9262 Dejavnost marin in smučarskih cen-
trov, druge športne dejavnosti; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 De-
javnost frizerskih, kozmetičnih in pediker-
skih salonov; 9303 Potrebna dejavnost;
9304 Druge dejavnosti za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.60 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje se lahko oprav-
lja samo “varovanje”.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 2. 9. 1999.

Rg-1171
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01812 z dne 1. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa FIGURA, d.o.o., proizvod-
no-prodajno podjetje, Medvedova 25,
1240 Kamnik, sedež: Medvedova 25,

1240 Kamnik, pod vložno
št. 1/22875/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, naslova sedeža in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5804353
Firma: FIGURA, d.o.o., proizvod-

no-prodajno podjetje, Fužine 5, Kamnik
Skrajšana firma: FIGURA, d.o.o., Kam-

nik
Sedež: 1240 Kamnik, Fužine 5.

Rg-1205
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02998 z dne 16. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa MEBLES, d.o.o., Vaše 30f,
Medvode, Poslovanje na področju le-
sarstva, sedež: Vaše 30f, 1215 Medvo-
de, pod vložno št. 1/03779/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti in zastopnika ter uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5315387
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Rezar Borut, Medvode, Vaše 30f, ime-
novan 1. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana 16. 9. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni 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;
51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 51620 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
52740 Druga popravila, d.n.; 65210 Fi-
nančni zakup (leasing); 71100 Dajanje av-
tomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 74130 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 74400 Oglaše-
vanje.

Rg-1208
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03037 z dne 6. 7. 1999 pri subjek-
tu vpisa EMAIL, podjetje za internet stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska 5,
1509 Ljubljana, pod vložno
št. 1/31230/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me in akta o ustanovitvi družbe s temile
podatki:

Matična št.: 1338960
Firma: EMAIL.SI, podjetje za internet

storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: EMAIL.SI, d.o.o., Ljub-

ljana
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z

dne 8. 6. 1999.
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Rg-1213
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03146 z dne 24. 11. 1999 pod št.
vložka 1/32527/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1429949
Firma: TRUE BAR, gostinstvo, d.o.o.,

Ljubljana
Skrajšana firma: TRUE BAR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Trubarjeva 23
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: UPIMO GROUP, d.d., Ljub-

ljana, Ljubljana, Kongresni trg 13, in
UPIMO, d.o.o., Ljubljana, Ljubljana, Šubi-
čeva 1, vložila po 840.000 SIT, ter Tomac
Bernarda, Ljubljana, Slovenčeva 145, vloži-
la 420.000 SIT – vstopili 28. 6. 1999, od-
govornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Tomac Bernarda, imenovana
28. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana 24. 11. 1999:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 1120 Stori-
tve v zvezi s pridobivanjem nafte in zemelj-
skega plina, brez iskanja nahajališč; 1552
Proizvodnja sladoleda; 15810 Proizvodnja
kruha, svežega peciva in slaščic; 1582 Pro-
izvodnja prepečenca in piškotov; proizvod-
nja trajnega peciva in slaščic; 1584 Pro-
izvodnja kakava, čokolade in sladkornih iz-
delkov; 1586 Predelava čaja in kave; 1587
Proizvodnja različnih začimb, dišav in dru-
gih dodatkov; 1588 Proizvodnja homogeni-
ziranih živil in dietetične hrane; 1589 Pro-
izvodnja drugih živil, d.n.; 2121 Proizvodnja
valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2123 Proizvodnja pi-
sarniških potrebščin iz papirja; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih

kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo 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 de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 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, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi 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 le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na 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 gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi 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 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, 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 drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 55210 Dejavnost pla-
ninskih domov in mladinskih prenočišč;
5522 Dejavnost kampov; 55220 Dejavnost
kampov; 55239 Druge nastanitve za krajši
čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 De-
javnost menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6010 Železniški promet;
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 60220 Dejavnost taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6412 Kurirska dejav-
nost, razen javne pošte; 6420 Telekomuni-
kacije; 6521 Finančni zakup (leasing);
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
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71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7310 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 73202 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Dejavnost hol-
dignov; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Oglaševanje;7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agen-
cij; 9251 Dejavnost knjižnic in arhivov;
92511 Dejavnost knjižnic; 92512 Dejav-
nost arhivov; 9253 Dejavnost botaničnih in
živalskih vrtov ter naravnih rezervatov;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9304 Druge dejavnosti
za nego telesa; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-1214
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03397 z dne 21. 10. 1999 pod št.
vložka 1/32402/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. in zavrnitev dejav-
nosti pod šifro 52.31 s temile podatki:

Matična št.: 1430220
Firma: DENTIS, d.o.o., zobozdravstvo,

svetovanje, trgovina, zastopstvo
Skrajšana firma: DENTIS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 129
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Perko Vavpotič Marija Vi-

da in Vavpotič Marko, oba iz Ljubljane, Sta-
re Črnuče 12, vstopila 29. 3. 1999, vložila
po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Perko Vavpotič Marija Vida, ime-
novana 29. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 21. 10. 1999: 4100
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode;
4531 Električne inštalacije; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5146 Trgovina na debelo s farma-
cevtskimi izdelki; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 5232 Trgovina na drobno z medicinski-
mi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finanč-
nim posredništvom; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73104 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju medicine; 73201 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Dejavnost
holdingov; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 7440 Oglaševanje; 74831
Prevajanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 85121 Osnov-
na izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost;
85122 Specialistična izvenbolnišnična
zdravstvena dejavnost; 8513 Zoboz-
dravstvena dejavnost; 85141 Samostojne
zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo
zdravniki; 85142 Alternativne oblike zdrav-
ljenja; 85143 Druge zdravstvene dejavnosti,
d.n.; 85311 Dejavnost domov za starejše;
9303 Pogrebna dejavnost; 9500 Zasebna
gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-1254
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11219 z dne 15. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa HERALDIKA, umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje, d.o.o., se-
dež: Beethovnova 12, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/30120/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1233351
Dejavnost, vpisana 15. 11. 1999:

17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, ra-
zen oblačil; 17540 Proizvodnja drugih tek-
stilij, d.n.; 20510 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz lesa; 28512 Druga površinska in to-
plotna obdelava kovin; 28750 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 62200
Izredni zračni promet; 63300 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
29. 10. 1999.

Rg-1294
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10335 z dne 7. 10. 1999 pod št.
vložka 1/32349/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1459201
Firma: DANKO, trgovina in proizvod-

nja, d.o.o.
Skrajšana firma: DANKO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1241 Kamnik, Zelena pot 2
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Beganović Velaga in Be-

ganović Azema, oba iz Tuzle, F. Markovića
6/21, vstopila 22. 9. 1999, vložila po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Beganović Velaga in zastopnica Be-
ganović Azema, imenovana 22. 9. 1999.

Dejavnost, vpisana 7. 10. 1999: 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet.

Rg-1415
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10642 z dne 9. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa TKB, Podjetje za prevoze, pro-
izvodnjo in trgovino, d.o.o., Željne 15,
1330 Kočevje, sedež: Željne 15, 1330
Kočevje, pod vložno št. 1/09799/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme, naslova sedeža,
ustanoviteljev, osnovnega kapitala, deležev,
zastopnika in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5438888
Firma: TKB, Podjetje za prevoze, pro-

izvodnjo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: TKB, d.o.o.
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Sedež: 1330 Kočevje, Cvišlerji 24a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Troha Robert in Kavčič An-

drej, izstopila 8. 10. 1999; Bartol Ivan, Ko-
čevje, Cvišlerji 24a, vstopil 7. 12. 1990, in
Lamut Alojz, Črnomelj, Ulica Moše Pijade
2, vstopil 8. 10. 1999, vložila po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kavčič Andrej, razrešen 8. 10. 1999;
direktor Bartol Ivan, imenovan 8. 10. 1999.

Dejavnost, izbrisana 9. 12. 1999: 142
Pridobivanje peska in gline; 201 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 202
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 203
Stavbno mizarstvo; 204 Proizvodnja lesene
embalaže; 205 Proizvodnja drugih lesenih
izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plute, sla-
me in protja; 451 Pripravljalna dela na grad-
biščih; 452 Gradnja objektov in delov ob-
jektov; 501 Trgovina z motornimi vozili; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgovi-
na s posameznimi deli in opremo; 505 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdel-
ki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 517 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina na
drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 527 Popravila izdelkov široke pora-
be; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost
domov, kampov in drugih nastanitvenih
zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in na-
pitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 602 Drug kopen-
ski promet; 631 Prekladanje, skladiščenje;
632 Druge pomožne dejavnosti v prometu;
633 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev.

Dejavnost, vpisana 9. 12. 1999: 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske stori-
tve; 1421 Pridobivanje gramoza in peska;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovin-
skega stavbnega pohištva; 3611 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja

pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 4010 Oskrba z elektriko; 4020 Oskr-
ba s plinastimi gorivi po plinovodni mreži;
4030 Oskrba s paro in toplo vodo; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
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 de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, 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, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154

Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5510 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov; 5522 Dejavnost kampov; 5530 Dejav-
nost prehrambenih gostinskih obratov;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7012 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7440 Oglaševanje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-1503
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10781 z dne 2. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa KITAJSKI ZID, družba za trgo-
vino in gostinstvo, d.o.o., sedež: Cesta



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 47 / 1. 6. 2000 / Stran 4503

Ljubljanske brigade 5, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/29983/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala, deleža, zastopnika in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1216465
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Qiu Xiaojun, Kitajska, Zhe-

jiang, vstopil 2. 10. 1997, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektro Jiande Ye, imenovan 15. 10. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
15. 10. 1999.

Rg-1546
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/13007 z dne 21. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa BOUTIQUE RESNIK, proizvod-
no in trgovsko podjetje, d.o.o., Kokoš-
nje 12, Dob, sedež: Kokošnje 12, 1233
Dob, pod vložno št. 1/18562/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča,da se ugovoru
ugodi, da se sklep Srg 8394/99 razveljavi
in izda sklep o spremembi firme, deležev in
osnovnega kapitala ter uskladitvi dejavnosti
in uskladitvi z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5656664
Firma: BOUTIQUE RESNIK, proizvod-

nja in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: BOUTIQUE RESNIK,

d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Resnik Marija, Dob, Ko-

košnje 12, vstopila 25. 3. 1992, vložila
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 21. 12. 1999: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5274 Druga popravila, d.n.; 5521
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč; 5530 Dejavnost prehrambenih
gostinskih obratov; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Dejavnost potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje, razen revizijske de-
javnosti.

Zaradi uskladitve pravnega subjekta z za-
konom o gospodarskih družbah se začetek
postopka izbrisa iz sodnega registra po
uradni dolžnosti, Srg 8394/99 z dne 30. 9.
1999, razveljavi.

Rg-1578
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04112 z dne 8. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa KULTURNO TURISTIČNI
ZAVOD TURJAK, sedež: Turjak 17, 1311
Turjak, pod vložno št. 1/27162/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, dejavnosti in zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5872901
Ustanoviteljica: Krajevna skupnost Tur-

jak, Turjak, Turjak 17, je izstopila 12. 6.
1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Zelnik Milan, razrešen 24. 5. 1999;
direktor Gale Frančišek, Nova Gorica, Ulica
Ivana Regenta 4, imenovan 24. 5. 1999.

Dejavnost, izbrisana 8. 12. 1999: 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas.

Dejavnost, vpisana 8. 12. 1999: 5521
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč; 55231 Dejavnost otroških leto-
višč, počitniških in sindikalnih domov;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nasta-
nitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih do-
mov, internatov; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.

Rg-1591
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04166 z dne 30. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa A-COSMOS, Trgovina in pro-
izvodnja, d.d., sedež: Celovška cesta 182,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/07976/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti, članov
nadzornega sveta in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5400210
Član nadzornega sveta: Jaklič Rado-Ja-

kob, izstopil 14. 7. 1999; Rozman Milan,
vstopil 14. 7. 1999.

Dejavnost, vpisana 30. 11. 1999: 22220
Drugo tiskarstvo; 22330 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 28512 Druga povr-
šinska in toplotna obdelava kovin; 28520
Splošna mehanična dela; 28750 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 29110
Proizvodnja motorjev in turbin, razen za le-
tala in motorna vozila; 29220 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav; 29320 Pro-
izvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 29400 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 29520 Proizvodnja rudarskih in
gradbenih strojev; 29540 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-
strijo; 31400 Proizvodnja akumulatorjev, pri-
marnih členov in baterij; 35120 Proizvodnja
in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
35410 Proizvodnja motornih koles; 35500
Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 36630 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 45110 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 45210
Splošna gradbena dela; 45440 Soboslikar-
ska in steklarska dela; 45500 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 51120 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 51140 Po-

sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51410 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 51420 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 51510 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 52410 Trgovina na drobno s
tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 52720 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 52730 Popra-
vilo ur, nakita; 52740 Druga popravila, d.n.;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Dejavnost menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 60220 Dejavnost taksi-
stov; 60240 Cestni tovorni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 64120 Kurirska dejavnost, razen
javne pošte; 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
70310 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 70320 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 71320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 71330 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 72300
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Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 74120 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74300 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 74400
Oglaševanje; 74700 Čiščenje stavb; 74820
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80220 Srednješolsko poklicno in strokov-
no izobraževanje; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 92720 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 93050 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.180 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n., razen farmacevtskih izdelkov; pri
dejavnosti pod šifro 74.120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje pa razen revizijske dejavnosti.

Sprememba statuta z dne 15. 7. 1999.

Rg-1889
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10883 z dne 25. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa LAPOS, Svetovanje, izobraže-
vanje in projektiranje, d.o.o., sedež: Ce-
sta na Brdo 49, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/28332/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, firme, os-
novnega kapitala, deleža, ustanovitelja, na-
slova ustanovitelja in zastopnika ter akta o
ustanovitvi družbe in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5959802
Firma: LAPOS, arhitekturno projekti-

ranje, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Rožna doli-

na, Cesta VII/11
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Ševerkar David, Grosuplje,

Župančičeva 30, vstopil 30. 7. 1996, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Hartman Gregor, izstopil 29. 9. 1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ševerkar David, imenovan 30. 7.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana 25. 11. 1999: 221
Založništvo; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje videoza-
pisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 365 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 454 Zaključna gradbena dela;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5247 Trgovi-
na na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52473
Dejavnost papirnic; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 632 Druge pomožne dejavnosti v pro-
metu; 701 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 703 Poslovanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
726 Druge računalniške dejavnosti; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7415 Uprav-

ljanje s holding družbami; 742 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 744 Ekonomsko
propagiranje; 7483 Tajniška dela in preva-
janje; 804 Izobraževanje odraslih in drugo
izobraževanje; 9112 Dejavnost strokovnih
združenj; 921 Filmska in videodejavnost;
923 Druge razvedrilne dejavnosti; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
927 Druge dejavnosti za sprostitev; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Dejavnost, vpisana 25. 11. 1999: 2215
Drugo založništvo; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 7011 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Oglaševanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 29. 9. 1999.

Rg-1892
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10873 z dne 1. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa OTTY, Podjetje za trgovino,
proizvodnjo, gostinstvo in storitve,
d.o.o., Škofljica, Pijava Gorica 117, se-
dež: Pijava Gorica 117, 1291 Škofljica,
pod vlono št. 1/20153/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
firme in skrajšane firme, uskladitev in spre-
membo dejavnosti družbe ter spremembo
akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5674085
Firma: OTTY, podjetje za trgovino,

proizvodnjo, gostinstvo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: OTTY, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Štihova 10
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

zastopniku Jankovič Franciju, ki je bil razre-
šen 28. 9. 1999.

Dejavnost, vpisana 1. 12. 1999: 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
4521 Splošna gradbena dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5530 Dejavnost prehrambenih gostin-
skih obratov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7470 Čiščenje stavb.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 28. 9. 1999.

Rg-2019
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/12735 z dne 30. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa PANTEON, šola za tuje jezike,
d.o.o., Vojkova 1, Ljubljana, sedež: Voj-
kova 1, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/05112/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5336058
Firma: PANTEON COLLEGE, šola za

tuje jezike, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: PANTEON COLLEGE,

d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Škrabčeva 31
Sprememba družbene pogodbe z dne

22. 11. 1999.

Rg-2030
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13679 z dne 5. 1. 2000 pri subjek-
tu vpisa AVTOTEHNA ELEKTRONIKA, tr-
govska družba s komunikacijsko opre-
mo, d.o.o., sedež: Celovška c. 175, 1117
Ljubljana, pod vložno št. 1/27174/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5925983
Oseba, pooblaščena za zastopanje: dirk-

tor Rape Rok, razrešen 31. 12. 1999; di-
rektor Štrbenk Peter, Ljubljana, Ulica Malči
Beličeve 69, imenovan 1. 1. 2000.

Rg-2076
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01157 z dne 17. 3. 1999 pod št.
vložka 1/31682/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1399314
Firma: M & M YACHTING – SKOK IN

PARTNER, družba za storitve, k.d., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: M & M YACHTING –
SKOK in PARTNER, k.d., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Štefanova 9
Ustanoviteljici: Skok Maruša, ki  odgo-

varja s svojim premoženjem, in Skok Mari-
na, ki je vložila 1.000 SIT in  odgovarja do
višine nevplačanega vložka, obe iz Ljublja-
ne, Celovška cesta 269, vstopili 1. 3. 1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Skok Maruša, imenovana 1. 3.
1999.

Dejavnost, vpisana 17. 3. 1999: 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55301 Dejavnost restavracij in go-
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stiln; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet;
6110 Pomorski promet; 6322 Druge po-
možne dejavnosti v vodnem prometu; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7011 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 7012 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 71401 Izpo-
sojanje športne opreme; 71403 Izposoja-
nje drugih izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, 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 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
85311 Dejavnost domov za starejše;
85324 Druge socialne dejavnosti; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93021 De-
javnost frizerskih salonov; 9303 Pogrebna
dejavnost; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-2274
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15229 z dne 31. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa ELEKTROTEHNA SET, d.d.,
Splošna elektro trgovina, sedež: Pod
trančo 2, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01722/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, naslova se-
deža, osnovnega kapitala, dejavnosti, čla-
nov nadzornega sveta in statuta ter pripoji-
tev družbe COMING, d.o.o., Ljubljana
(1/02146/00), s temile podatki:

Matična št.: 5198704
Firma: COMING, družba za trgovino,

d.d.
Skrajšana firma: COMING, d.d.
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenčeva 24
Osnovni kapital: 890,184.000 SIT
Član nadzornega sveta: Žavbi Rudolf, iz-

stopil 23. 12. 1999; Dečman Stanislav,
vstopil 23. 12. 1999.

Dejavnost, izbrisana 31. 12. 1999:
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane.

Dejavnost, vpisana 31. 12. 1999:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni 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;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, 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 drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Sprememba statuta z dne 23. 12. 1999.
Vpiše se sklep skupščine z dne 6. 12.

1999 o pripojitvi družbe COMING, Družba
za trgovino, d.o.o., Ljubljana, Slovenčeva
24 (vl. št. 1/02146/00), na podlagi pripoji-
tvene pogodbe z dne 6. 12. 1999.

Rg-2277
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/10129 z dne 31. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa KOČNA, trgovsko podjetje,
d.d., sedež: Ekslerjeva 8, 1240 Kamnik,
pod vložno št. 1/01360/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča zaznambo o pripojitvi
k družbi VELE, d.d. (prej NAPREDEK, d.d.),
Domžale, Ljubljanska 64, (vl.
št. 1/00955/00), s temile podatki:

Matična št.: 5024684
Vpiše se sklep skupščine z dne 11. 8.

1999 o pripojitvi k družbi VELE, Trgovska
družba, d.d. (prej NAPREDEK, Trgovina
d.d.), Domžale, Ljubljanska 64 (vl.
št. 1/00955/00), na podlagi pripojitvene
pogodbe z dne 23. 7. 1999. Pripojitev zač-
ne veljati z vpisom v sodni register po sede-
žu prevzemne družbe.

Rg-2278
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/10131 z dne 31. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa ABC TABOR, mednarodno tr-
govsko podjetje, d.d., sedež: Adamičeva
14, 1290 Grosuplje, pod vložno
št. 1/01547/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča zaznambo o pripojitvi k družbi
VELE, d.d. (prej NAPREDEK, d.d.), Dom-
žale, Ljubljanska 64 (vl. št. 1/00955/00),
s temile podatki:

Matična št.: 5030838
Vpiše se sklep skupščine z dne 11. 8.

1999 o pripojitvi k družbi VELE, Trgovska
družba, d.d. (prej NAPREDEK, Trgovina,
d.d.), Domžale, Ljubljanska 64 (vl.
št. 1/00955/00), na podlagi pripojitvene
pogodbe z dne 23.7. 1999. Pripojitev zač-
ne veljati z vpisom v sodni register po sede-
žu prevzemne družbe.

Rg-2279
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/10133 z dne 31. 12. 1999 pri subjek-
tu vpisa NAPREDEK, Trgovina, d.d., sedež:
Ljubljanska 64, 1230 Domžale, pod vlož-
no št. 1/00955/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, datuma poob-
lastila, zastopnika, dejavnosti, članov nadzor-
nega sveta in statuta, pogojno povečani os-
novni kapital, in pripojitev družbe KOČNA,
d.d., in ABC TABOR, d.d., s temile podatki:

Matična št.: 5025567
Firma: VELE, Trgovska družba, d.d.
Skrajšana firma: VELE, d.d.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ge-

neralni direktor Skok Stane, Komenda, Su-
hadole 46b, ponovno imenovan 31. 12.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Potočnik Veko-
slav, Sedmak Rudolf, Blejc Marjetka, Jenko
Darko, Pirc Pavel, Prenar Janez in Stražar
Roman, izstopili 31. 12. 1999; Zajc Černe
Ivanka, ponovno vstopila 31. 12. 1999 kot
predsednica, Gognjavec Ivica, ponovno
vstopila 31. 12. 1999 kot namestnica pred-
sednice, ter Legat Maja, Ceglar Mateja, Hu-
mar Janez in Pogačnik Mitja, vstopili 31. 12.
1999.

Dejavnost, izbrisana 31. 12. 1999:
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 3630 Proizvodnja glasbenih
instrumentov; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 5551 Storitve menz.

Dejavnost, vpisana 31. 12. 1999:
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01132 Sadjarstvo; 15810
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 2872 Proizvodnja lahke kovinske
embalaže; 3630 Proizvodnja glasbil; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slašči-
čarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov; 55309 Dejavnost dru-
gih prehrambenih obratov; 5551 Dejavnost
menz; 7011 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 7012 Trgova-
nje z lastnimi nepramičninami; 7411 Prav-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7415 Dejavnost holdingov;
7440 Oglaševanje.
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Sprememba statuta z dne 11. 8. 1999:
Vpiše se sklep skupščine z dne 11.8.

1999, da se osnovni kapital družbe za iz-
vedbo združitve z družbo KOČNA, trgovsko
podjetje, d.d., Kamnik, Ekslerjeva 8
(1/01360/00), poveča po postopku po-
gojnega povečanja kapitala z
1.195,388.000 SIT za 597,694.000 SIT
na znesek 1.793,082.000 SIT z izdajo
597.694 navadnih prosto prenosljivih imen-
skih delnic druge emisije z nominalno vred-
nostjo ene delnice 1.000 SIT, brez oznake,
v skupni nominalni vrednosti
597,694.000 SIT.

Vpiše se sklep skupščine z dne 11. 8.
1999, da se osnovni kapital družbe za iz-
vedbo združitve z družbo ABC TABOR, med-
narodno trgovsko podjetje, d.d., Grosuplje,
Adamičeva 14 (1/01547/00), poveča po
postopku pogojnega povečanja kapitala z
1.793,082.000 SIT za nominalni znesek
794,358.000 SIT na znesek
2.587,440.000 SIT z izdajo 794.358 na-
vadnih prosto prenosljivih imenskih delnic
druge emisije z nominalno vrednostjo ene
delnice 1.000 SIT, z ustrezno oznako A, B,
C, D, E IN G, vse v skupni nominalni vred-
nosti 794,358.000 SIT.

Vpiše se sklep skupščine z dne 11. 8.
1999 o pripojitvi družb KOČNA, trgovsko
podjetje, d.d., Kamnik, Ekslerjeva 8 (vl.
št. 1/01360/00), in ABC TABOR, medna-
rodno trgovsko podjetje, d.d., Grosuplje,
Adamičeva 14 (vl. št. 1/01547/00), na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne 23. 7.
1999.

Rg-2280
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15420 z dne 31. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa AMBA STUDIO, podjetje za
oblikovanje in pripravo tiska, d.o.o., se-
dež: Leskoškova 11, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/28557/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča zaznambo o pripojitvi
k družbi AMBA CO., d.o.o., Ljubljana, Le-
skoškova 11 (1/15078/00), s temile po-
datki:

Matična št.: 5588316
Vpiše se sklep skupščine z dne 23. 12.

1999 o pripojitvi k družbi AMBA CO., pro-
izvodnja in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Le-
skoškova 11, Ljubljana (1/15078/00), na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne
23. 12. 1999. Pripojitev začne veljati z vpi-
som v sodni register po sedežu prevzemne
družbe.

Rg-2283
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10376 z dne 16. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa KRUHAR, proizvodnja kruha,
peciva in slaščic, d.o.o., sedež: Dravelj-
ska c. 29, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02112/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in de-
ležev s temile podatki:

Matična št.: 5286654
Ustanovitelji: Daut Šalja, Ljubljana, Dra-

veljska ul. 29, in Kirn Stanislava, Ljubljana,
Kunaverjeva 8, vstopila 22. 5. 1989, vložila
enotni poslovni delež 7,451.047,50 SIT, ter

Burim Nimani, Ljubljana, Draveljska ul. 29,
vstopil 3. 6. 1992, vložil 3,193.306,50 SIT
odgovornost: ne  odgovarjajo; KRUHAR,
proizvodnja kruha, peciva in slaščic, d.o.o.,
Ljubljana, Draveljska cesta 29, izstopil
16. 9. 1999.

Rg-2293
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10830 z dne 20. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa ITZ INŽENIRING, Podjetje za
inženiring energetskih naprav in trgovi-
no, d.o.o., Cesta A. Bitenca 68, Ljublja-
na, sedež: Cesta A. Bitenca 68, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/19547/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5663881
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

direktorju Remih Juretu, ki je bil razrešen
7. 10. 1999.

Rg-2299
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10855 z dne 21. 12. 1999 pod št.
vložka 1/32621/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1468502
Firma: PLASTIKA VIRANT, proizvod-

nja, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: PLASTIKA VIRANT,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1293 Šmarje Sap, Podgorica

pri Šmarju 22
Osnovni kapital: 2,450.000 SIT
Ustanoviteljica: Virant Mateja, Ljubljana,

Vinterca 30, vstopila 29. 9. 1999, vložila
2,450.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Virant Matjaž, in prokuristka Virant
Mateja, oba iz Ljubljane, Vinterca 30, ime-
novana 29. 9. 1999.

Dejavnost, vpisana 21. 12. 1999: 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2851 Površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; 28511 Prekrivanje kovin s ko-
vino; 28512 Druga površinska in toplotna
obdelava kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2872 Pro-
izvodnja lahke kovinske embalaže; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin,
razen za letala in motorna vozila; 2912 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Pro-
izvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2922 Proizvodnja dvigal-
nih in transportnih naprav; 2924 Proizvod-
nja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme

za motorna vozila in njihove motorje; 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 vo-
da; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5010 Trgovina z motorni-
mi vozili; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
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 de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
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tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, 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, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, 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 stoj-

nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5530 Dejavnost prehrambenih gostin-
skih obratov; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 5540
Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih ba-
rih; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Dejavnost poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7011 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 7012 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7415 Dejavnost holdingov;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Opomba: – pri dejavnosti pod šifro
G 51.18 vse, razen prodaje farmacevtskih
izdelkov; pri dejavnosti pod šifro K 74.12
samo računovodske in knjigovodske dejav-
nosti ter davčno svetovanje.

Rg-1249
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10504 z dne 16. 11. 1999 pod št.
vložka 1/32494/00 vpisalo v sodni regi-

ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1459457
Firma: TEMAPI, posredovanje in sve-

tovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: TEMAPI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1270 Litija, Savska cesta 5
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Čuk Marjan in Čuk Maja,

oba Trbovlje, Sallaumines 4b, vstopila
17. 9. 1999, vložila po 1,050.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Čuk Marjan, imenovan 24. 9. 1999;
zastopnica Čuk Maja, imenovana 24. 9.
1999, zastopa družbo kot namestnica di-
rektorja.

Dejavnost, vpisana dne 16. 11. 1999:
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-1251
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11139 z dne 16. 11. 1999 pod št.
vložka 1/32495/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1467662
Firma: MAVITA, Podjetje za proizvod-

njo, gradbeništvo, trgovino in gostinstvo,
d.o.o.

Skrajšana firma: MAVITA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dolenjska ce-

sta 192
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Virant Marko, Ljubljana, Do-

lenjska c. 192, vstop 26. 10. 1999, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Virant Marko, imenovan 26. 10.
1999.

Dejavnost, vpisana dne 16. 11. 1999:
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdel-
kov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih materialov; 1771 Pro-
izvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delov-
nih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega peri-
la; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava
krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1910
Strojenje in dodelava usnja; 1920 Proizvod-
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nja usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Pro-
izvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvod-
nja valovitega papirja in kartona ter papirne
in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja
gospodinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvod-
nja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 2511 Proizvodnja plaščev in
zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in pro-
tektiranje gum za vozila; 2513 Proizvodnja
drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2611 Pro-
izvodnja ravnega stekla; 2612 Oblikovanje
in obdelava ravnega stekla; 2613 Proizvod-
nja votlega stekla; 2614 Proizvodnja stekle-
nih vlaken; 2615 Proizvodnja in oblikovanje
drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih iz-
delkov; 2621 Proizvodnja gospodinjske in
okrasne keramike; 2622 Proizvodnja sani-
tarne keramike; 2623 Proizvodnja izolator-
jev in izolacijskih elementov iz keramike;
2624 Proizvodnja druge tehnične kerami-
ke; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih iz-
delkov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne ke-
ramike; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih
keramičnih ploščic; 2640 Proizvodnja stre-
šnikov, opeke in drugih keramičnih materia-
lov za gradbeništvo; 2651 Proizvodnja ce-
menta; 2652 Proizvodnja apna; 2653 Pro-
izvodnja mavca; 2661 Proizvodnja beton-
skih izdelkov za gradbeništvo; 2662
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeniš-
tvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske me-
šanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Pro-
izvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih
sredstev; 2682 Proizvodnja drugih
nekovinskih mineralnih izdelkov; 2721 Pro-
izvodnja litoželeznih cevi; 2722 Proizvodnja
jeklenih cevi; 2731 Hladno vlečenje; 2732
Hladno valjanje ozkega traku; 2733 Hladno
profiliranje; 2734 Vlečenje žice; 2735 Dru-
ga primarna predelava železa, jekla; pro-
izvodnja ferozlitin (zunaj ECSC); 2745 Pro-
izvodnja drugih neželeznih kovin; 2751 Lit-
je železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih
kovin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in

njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 28511 Prekrivanje kovin s kovino;
28512 Druga površinska in toplotna obde-
lava kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 3783
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih
izdelkov; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja lahke kovinske embalaže; 2873 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin,
razen za letala in motorna vozila; 2912 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Pro-
izvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za go-
spodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvod-
nja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvod-
nja rudarskih in gradbenih strojev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tek-
stilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
2955 Proizvodnja strojev za industrijo pa-
pirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene; 2971 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 2972
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja pisar-
niških strojev; 3002 Proizvodnja računalni-
kov in druge opreme za obdelavo podat-
kov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, ge-
neratorjev in transformatorjev; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih elek-
tričnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja aku-
mulatorjev, primarnih členov in baterij; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3511
Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661
Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja
metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih

ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 4100 Zbi-
ranje, čiščenje in distribucija vode; 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 objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih 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 stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
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 de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
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električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, 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, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, 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 stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 5521 Dejavnost planinskih domov

in mladinskih prenočišč; 5522 Dejavnost
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejav-
nost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55305 De-
javnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih pre-
hrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5551 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6022 Dejavnost taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6030 Cevovodni transport; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6330 Dejavnost potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 6521
Finančni zakup (leasing); 7011 Organizaci-
ja 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 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415 De-
javnost holdingov; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Oglaševanje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz od-
padkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiga-
nje in drugi načini odstranjevanja trdnih od-

padkov; 90003 Ravnanje s posebnimi od-
padki; 90004 Kanalizacija in delovanje či-
stilnih naprav; 90005 Druge dejavnosti jav-
ne higiene; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92621 Dejavnost marin; 92622 De-
javnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna
gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Pri dejavnosti pod šifro 74.60, družba
opravlja vse, razen poizvedovalne dejavnosti.

Rg-1252
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10471 z dne 16. 11. 1999 pod št.
vložka 1/32490/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1453769
Firma: TENDER TRADE, podjetje za

montažo centralne kurjave, vodovodnih
in plinskih instalacij, d.o.o.

Skrajšana firma: TENDER TRADE,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Erbežnikova 11
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Rode Peter, Ljubljana, Er-

bežnikova 11, vstop 22. 9. 1999, vložek
1,260.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Žohar Erik, Ljubljana, Grobeljca 7,
vstop 22. 9. 1999, vložek 840.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rode Peter, imenovan 22. 9. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 16. 11. 1999:
28220 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 45330 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 52440 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in drugi-
mi predmeti za gospodinjstvo; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-1255
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10489 z dne 11. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa NELINTA, trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Koprska 72, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/32238/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, ustanoviteljev, zastopnikov in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1447114
Firma: NELINTA, podjetniško in po-

slovno svetovanje d.o.o.
Sedež: 1234 Mengeš, Slovenska 40
Ustanovitelji: LERONA, Trgovsko podjet-

je, d.o.o., izstop 31. 3. 1999; Cof Jurij,
Škofja Loka, Virlog 27, vstop 31. 3. 1999,
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vložek 525.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Kirm Jože, Ljubljana, Cesta na Br-
do 36, vstop 31. 3. 1999, vložek
525.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Hribar Franc, Mengeš, Slomškova 11, vstop
31. 3. 1999, vložek 525.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Čepin Vrčkovnik
Barbara, Ljubljana, Tesovnikova 65, vstop
31. 3. 1999, vložek 525.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zajc Andrej, razrešen 4. 10. 1999;
direktor Cof Jurij, imenovan 4. 10. 1999.

Sprememba družbene pogodbe z dne
4. 10. 1999.

Rg-1260
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02784 z dne 7. 7. 1999 pod št.
vložka 1/32103/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1304771
Firma: MABO NEPREMIČNINE, poslo-

vanje z nepremičninami, d.o.o.
Skrajšana firma: MABO

NEPREMIČNINE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Komenske-

ga 16
Osnovni kapital. 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Žužek Marija, Velike

Lašče, Jakičevo 1, vstop 14. 5. 1998, vlo-
žek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Žužek Marija, imenovana 14. 5.
1998.

Dejavnost, vpisana dne 7. 7. 1999:
22220 Drugo tiskarstvo; 22310 Razmno-
ževanje zvočnih zapisov; 22320 Razmno-
ževanje videozapisov; 22330 Razmnoževa-
nje računalniških zapisov; 45110 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 45310 Električ-
ne inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 51160 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51430 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 51470 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;

52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52430 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnica; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 60240
Cestni tovorni promet; 65210 Finančni za-
kup (leasing); 67130 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom;
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v
najem; 71230 Dajanje zračnih plovil v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74810 Fotografska dejav-
nost; 92623 Druge športne dejavnosti;
93010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic.

Rg-1268
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03788 z dne 13. 7. 1999 pod št.
vložka 1/32127/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1430599
Firma: INTER DER, uvoz, izvoz, trgovi-

na na drobno, d.o.o.
Skrajšana firma: INTER DER, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dolenjska ce-

sta 138
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Klemenčič Boris, Ljubljana,

Dolenjska cesta 138, vstop 9. 7. 1999, vlo-
žek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Klemenčič Boris, imenovan 9. 7.
1999.

Dejavnost, vpisana dne 13. 7. 1999:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje 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 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo 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 rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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 motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50500 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, 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 Posredniš-
tvo 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 de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 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, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi 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 le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
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Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi 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 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5521 Dejavnost planinskih
domov in mladinskih prenočišč; 5522 De-
javnost kampov; 55231 Dejavnost otroških
letovišč, počitniških in sindikalnih domov;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nasta-
nitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih do-
mov, internatov; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 De-
javnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah 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 Pri-

prava in dostava hrane (catering); 7011 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi.

Rg-1272
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04367 z dne 16. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa LESNO INDUSTRIJSKO
PODJETJE RADOMLJE d.d., sedež: Pe-
lechova 15, 1235 Radomlje, pod vložno
št. 1/01022/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča popravni sklep zaradi osnovne-
ga kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5000190
Osnovni kapital: 597,723.000 SIT.

Rg-1273
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04518 z dne 13.8. 1999 pri subjek-
tu vpisa ČEGO, Trgovina, gostinstvo in
proizvodnja, Ljubljana, d.o.o., sedež: Ker-
maunerjeva 23, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/19862/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev, deleža, uskladitev dejavnosti in spre-
membo akta o ustanovitvi družbe s temile
podatki:

Matična št.: 5679982
Ustanovitelj: Čeglaj Zlatko, Ljubljana,

Kermaunerjeva 23, vstop 28. 9. 1992, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Čeglaj Vida, izstop 21. 10. 1999.

Dejavnost, izbrisana dne 13. 8. 1999:
553 Gostinske storitve prehrane; 6022 Sto-
ritve taksistov; 633 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 744 Ekonom-
sko propagiranje.

Dejavnost, vpisana dne 13. 8. 1999:
5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih
obratov; 60220 Dejavnost taksistov; 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 74400 Oglaševanje.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 21. 7. 1999.

Rg-1279
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10011 z dne 17. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa TIPO INŽENIRING, podjetje za
trgovino, posredovanje, inženiring in or-
ganizacijo, d.o.o., sedež: Dunajska 47,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/09177/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža, os-
novnega kapitala, ustanoviteljev, deležev,
naslova ustanoviteljice – zastopnice, zastop-
nika in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5448620
Sedež: 1000 Ljubljana, Kardeljeva

ploščad 1
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelja: Drašler Jernej, izstop 9. 9.

1999; Miklič Marjan, Grosuplje, Malo Mla-
čevo 28, vstop 15. 5. 1995, vložek

1,250.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Novak-Prepeluh Nives, Dol pri Ljub-
ljani, Pšata 60, vstop 25. 7. 1990, vložek
1,250.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Novak-Prepeluh Nives, imenova-
na 25. 7. 1990, zastopa družbo brez ome-
jitev; zastopnik Drašler Jernej, razrešen
9. 9. 1999 kot namestnik direktorice; za-
stopnik Miklič Marjan, imenovan 9. 9.
1999, zastopa družbo kot namestnik direk-
torice.

Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 9. 1999.

Rg-1282
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10144 z dne 27. 9. 1999 pod št.
vložka 1/32319/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1453386
Firma: TIP TOP HAIR, družba za stori-

tve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: TIP TOP HAIR d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Jamova 105
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: KAPURAWA

FRISORBETREIBSGESMBH, Villach, Av-
strija, Ossiacher Zeile 26/1, vstop 31. 8.
1999, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Novak Marko, Ljubljana, Rojčeva 16,
imenovan 31. 8. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 27. 9. 1999:
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51180 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51410 Trgovina na debelo
s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51700 Druga trgovina na debe-
lo; 52120 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52330 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 52610 Trgovina
na drobno po pošti; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Pre-
kladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Dru-
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ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 64120 Kurirska dejavnost, razen jav-
ne pošte; 70110 Organizacija izvedbe ne-
premičninskih projektov za trg; 70120 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 71403 Iz-
posojanje drugih izdelkov široke porabe;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74810 Fotografska dejavnost; 74820
Pakiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Pri vpisu podatka so bile črke z dodatni-
mi oznakami vpisane tako, da so bile dodat-
ne oznake izpuščene.

Rg-1283
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10286 z dne 7. 10. 1999 pod št.
vložka 1/32354/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1453556
Firma: VIBE, Trgovina in storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: VIBE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ziherlova uli-

ca 6
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Mudrinić Dejan, Maribor,

Borova vas 14, vstop 26. 8. 1999, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Gabrijelčič Aleš, Ljubljana, Ziherlova
ulica 6, vstop 26. 8. 1999, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Mudrinić Dejan, imenovan 26. 8.
1999; zastopnik Gabrijelčič Aleš, imenovan
26. 8. 1999, zastopa družbo kot namestnik
direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 7. 10. 1999:
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51240 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 51410 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 51450 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 51700
Druga trgovina na debelo; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52330 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina
na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52485 Trgovina na drobno z ura-

mi, nakitom, bižuterijo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 63110 Preklada-
nje; 63120 Skladiščenje; 70120 Trgovanje
z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 71401 Izpo-
sojanje športne opreme; 71403 Izposoja-
nje drugih izdelkov široke porabe; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje;  74400
Oglaševanje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 92120 Distribucija filmov in
videofilmov.

Rg-1287
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10306 z dne 21. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa KMETIJA AG, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino, storitve in gostinstvo,
d.o.o., Komenda, sedež: Moste 99, 1218
Komenda, pod vložno št. 1/23881/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti, uskladitev dejavnosti in spre-
membo akta o ustanovitvi družbe s temile
podatki:

Matična št.: 5814979
Dejavnost, vpisana dne 21. 10. 1999:

0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in sad-
jarstvo; 01132 Sadjarstvo; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0124 Reja
perutnine; 0125 Reja drugih živali; 0130
Mešano kmetijstvo; 0141 Storitve za rast-
linsko pridelavo; 01411 Urejanje in vzdrže-
vanje parkov, vrtov in zelenih športnih povr-
šin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pri-
delavo; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lov-
ske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202
Gozdarske storitve; 0501 Ribištvo; 0502
Ribogojstvo, ribiške storitve; 1030 Pridobi-
vanje šote; 1531 Predelava in konzervira-
nje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in
zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava
in konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Pro-
izvodnja surovega olja in maščob; 1542
Proizvodnja rafiniranega olja in maščob;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja slado-
leda; 1571 Proizvodnja krmil; 1572 Pro-
izvodnja hrane za hišne živali; 1581 Pro-
izvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
1585 Proizvodnja testenin; 1586 Predela-
va čaja in kave; 1591 Proizvodnja žganih
pijač; 1592 Proizvodnja etilnega alkohola;
1596 Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja
slada; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in
brezalkoholnih pijač; 2010 Žaganje in skob-
ljanje lesa ter impregniranje lesa; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2121 Proizvod-
nja valovitega papirja in kartona ter papirne
in kartonske embalaže; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 2661 Proizvodnja betonskih

izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja
izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2663
Proizvodnja sveže betonske mešanice;
2664 Proizvodnja malte; 2666 Proizvodnja
drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
2872 Proizvodnja lahke kovinske embala-
že; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 40103 Druga proizvodnja
elektrike; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 5530 Dejavnost prehrambenih go-
stinskih obratov; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7011 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7140 Izposoja-
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nje izdelkov široke porabe; 7440 Oglaše-
vanje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 90001 Zbiranje in odvoz od-
padkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiga-
nje in drugi načini odstranjevanja trdnih od-
padkov; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 9262 Dejavnost marin in smučar-
skih centrov, druge športne dejavnosti;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303
Pogrebna dejavnost.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 7. 9. 1999.

Rg-1288
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10308 z dne 7. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa BUKOVAC & CO., poslovne
storitve, d.n.o., Grosuplje, sedež: Cesta
na Krko 20, 1290 Grosuplje, pod vložno
št. 1/31694/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti, uskladi-
tev dejavnosti in spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 1387685
Dejavnost, vpisana dne 7. 10. 1999:

4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje 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; 4533 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5157 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 5211

Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6521 Finančni zakup (leasing); 7440 Ogla-
ševanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 9. 1999.

Rg-1295
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10336 z dne 14. 10. 1999 pod št.
vložka 1/32389/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1453637
Firma: GRAJZAR TRGOVINA, Prodaja,

Uvoz-Izvoz, Design d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: GRAJZAR TRGOVINA

d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Devova 5
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Grajzar Janez Gregor, Ljub-

ljana, Bežigrad 17, vstop 22. 7. 1999, vlo-
žek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Grajzar Janez Gregor, imenovan
22. 7. 1999.

Dejavnost, vpisana 14. 10. 1999: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2211 Izdaja-
nje knjig; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 3140 Proizvodnja akumulator-
jev, primarnih členov in baterij; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-

sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 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, ra-
dijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6412 Kurirska dejavnost, razen javne po-
šte; 6521 Finančni zakup (leasing); 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Oglaševanje;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 90001 Zbiranje in odvoz od-
padkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiga-
nje in drugi načini odstranjevanja trdnih od-
padkov; 90003 Ravnanje s posebnimi
odpadki.

Rg-1298
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10342 z dne 27. 10. 1999 pri sub-
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jektu vpisa ŠPICA, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmar-
tinska 152, BTC – hala 9/3, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/15212/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5590825
Sedež: 1000 Ljubljana, Letališka ce-

sta 33.

Rg-1301
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10349 z dne 25. 11. 1999 pri
subjektu vpisa FREMA, Trgovina in go-
stinstvo, d.o.o., Kamnik, sedež: Grohar-
jeva 6, 1240 Kamnik, pod vložno
št. 1/24673/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, deležev, uskladitev dejavnosti in
spremembo družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5814812
Osnovni kapital: 2,960.200 SIT
Ustanovitelji: Grdin Franc, Kamnik, Gro-

harjeva 6, Duplica, vstop 28. 6. 1993, vlo-
žek 1,480.100 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Grdin Katja, Kamnik, Groharjeva 6,
Duplica, vstop 28. 6. 1993, vložek
740.050 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Grdin Rok, Kamnik, Groharjeva 6, Duplica,
vstop 28. 6. 1993, vložek 740.050 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 25. 11. 1999:
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisal-
nimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52473 Dejavnost papirnic; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 9. 1999.

Rg-1304
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10401 z dne 12. 10. 1999 pod št.
vložka 1/32373/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1453700
Firma: ČEBULAR TRADE & CO., druž-

ba za storitve in trgovino, d.n.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: ČEBULAR TRADE &
CO., d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Jesihov štra-
don 55

Ustanovitelja: Čebular Bojan in Čebular
Mojca, oba Ljubljana, Jesihov štradon 55,
vstopila 29. 9. 1999, odgovornost:  odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Čebular Bojan, imenovan 29. 9.
1999; družbenica Čebular Mojca, imeno-
vana 29. 9. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 12. 10. 1999:
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvod-

nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega
stekla; 2613 Proizvodnja votlega stekla;
2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne
keramike; 2622 Proizvodnja sanitarne ke-
ramike; 2625 Proizvodnja drugih keramič-
nih izdelkov; 2630 Proizvodnja zidnih in tal-
nih keramičnih ploščic; 2640 Proizvodnja
strešnikov, opeke in drugih keramičnih ma-
terialov za gradbeništvo; 2665 Proizvodnja
izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz betona, cemen-
ta, mavca; 2670 Obdelava naravnega kam-
na; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 3150 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 3350
Proizvodnja ur; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3622 Proizvodnja
nakita in podobnih izdelkov; 36300 Pro-
izvodnja glasbil; 3650 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bi-
žuterije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92521 Dejavnost muzejev.

Rg-1305
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10500 z dne 12. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa TOSCAN, trgovina, zastopstva
in posredništvo, d.o.o., sedež: Šmartin-
ska 152, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/28809/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, osnovnega kapitala, ustanovi-
teljev, dejavnosti, zastopnikov in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5996759
Firma: OKOLI SVETA, turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: OKOLI SVETA d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Preglov trg 6
Osnovni kapital. 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Toscan Nada, izstop

29. 9. 1999; El Kabani Katja, Ljubljana, Pre-
glov trg 6, vstop 29. 9. 1999, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; El Kabani Mohamed Zakaria Ibrahim
Aly, Egipt, Met Gamr, vstop 29. 9. 1999,
vložek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Toscan Nada, razrešena 29. 9.
1999; prokurist Madronič Pavel, razrešen
29. 9. 1999; prokuristka El Kabani Katja,
imenovana 29. 9. 1999, direktor El Kabani
Mohamed Zakaria Ibrahim Aly, imenovan
29. 9. 1999.

Dejavnost, izbrisana dne 12. 10. 1999:
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo.

Dejavnost, vpisana dne 12. 10. 1999:
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5139 Nespecializirana trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 55100 Dejavnost
hotelov in podobnih obratov; 55239 Druge
nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60220
Dejavnost taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6110 Pomorski promet;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 9. 1999.

Rg-1306
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10604 z dne 13. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa TAG TRANS, prevozništvo
d.o.o., Ljubljana, sedež: Kajuhova 20,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/29916/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 1233033
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška

c. 280.

Rg-1309
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10686 z dne 8. 12. 1999 pod št.
vložka 1/32569/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1454013
Firma: TURBOSIST, trgovina in poslov-

ne storitve, d.o.o., Ljubljana
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Skrajšana firma: TURBOSIST d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška ce-
sta 2

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Setnikar Anton, Ljubljana,

Ob sotočju 14, vstop 28. 9. 1999, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Bafćari Zećirjah, Ljubljana, Brodarjev
trg 15, vstop 28. 9. 1999, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Bafćari Zećirjah, imenovan 28. 9.
1999; direktor Setnikar Anton, imenovan
28. 9. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1999:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopi-
sov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na

drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5227 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no 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.; 5530 Dejavnost pre-
hrambenih obratov; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Dejavnost menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Dejavnost potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6420 Te-
lekomunikacije; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7440 Og-
laševanje; 7470 Čiščenje stavb; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 8042 Drugo izobraževanje;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov; 9305 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-1311
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10703 z dne 29. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa AUTO HOBI, podjetje za trgo-
vino in zastopanje, d.o.o. Ljubljana, se-
dež: Merčnikova 3a, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/17791/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, dejavnosti, uskladitev dejavnosti in
spremembo akta o ustanovitvi družbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5624088
Osnovni kapital: 2,120.600 SIT
Ustanovitelj: Cirman Danijel, Ljubljana,

Merčnikova 3a, imenovan 30. 3. 1992, vlo-
žek 2,120.600 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 11. 1999:
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2863 Proizvod-

nja ključavnic, okovja; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 11. 10. 1999.

Rg-1319
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10712 z dne 29. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa CENTRA SPORT, trgovina s
športnimi izdelki, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Šmartinska 32, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/28085/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža in spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5950899
Firma: CENTRA SPORT, trgovina s

športnimi izdelki, d.o.o.
Skrajšana firma: CENTRA SPORT,

d.o.o.
Sedež: 1236 Trzin, Prevale 9, IOC Tr-

zin
Sprememba družbene pogodbe z dne

6. 10. 1999.

Rg-1322
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10724 z dne 22. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa O.K. CONSULTING, družba za
izobraževanje in transformacijski mana-
gement, d.o.o., sedež: Sajovčeva 10,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/31531/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča prokurista s temile podatki:

Matična št.: 1363085
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Milivojević Zoran, Beograd, Braničev-
ska 9, imenovan 29. 9. 1999.

Rg-1326
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10881 z dne 5. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa ANDRO, družba za gradbeni
inženiring in izvajanje gradbenih del,
d.o.o., sedež: Dolenjska cesta 43, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/10137/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti, uskladitev dejavnosti in spre-
membo akta o ustanovitvi družbe s temile
podatki:

Matična št.: 5447364
Dejavnost, izbrisana dne 5. 11. 1999:

011 Pridelovanje kmetijskih rastlin; 013 Me-
šano kmetijstvo; 014 Storitve za rastlinsko
pridelavo in živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 1571 Proizvodnja pripravljenih kr-
mil za domače živali; 1572 Proizvodnja kr-
mil za hišne živali; 1711 Priprava in prede-
nje vlaken bombažnega tipa; 1712 Priprava
in predenje mikanke iz vlaken volnenega
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tipa; 1713 Priprava in predenje česanke iz
vlaken volnenega tipa; 1714 Priprava in pre-
denje vlaken lanenega tipa; 1715 Sukanje
in priprava naravne svile ter sukanje in tek-
sturiranje sintetične ali umetne filamentne
preje; 1716 Proizvodnja šivalnih sukancev;
1717 Priprava in predenje drugih tekstilnih
vlaken; 1721 Tkanje preje bombažnega ti-
pa; 1722 Tkanje preje tipa volnene mikan-
ke; 1723 Tkanje preje tipa volnene česan-
ke; 1724 Tkanje preje tipa svile; 1725 Tka-
nje druge tekstilne preje; 221 Založništvo;
222 Tiskarstvo in z njim povezane storitve;
223 Razmnoževanje posnetih nosilcev za-
pisa; 2710 Proizvodnja železa, jekla, feroz-
litin po standardih ECSC; 273 Druga pri-
marna predelava železa, jekla, proizvodnja
ferozlitin zunaj standardov ECSC; 2735 Dru-
ga primarna predelava železa, jekla; pro-
izvodnja ferozlitin zunaj standardov ECSC;
27350 Druga primarna predelava železa,
jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj standar-
dov ECSC; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2872 Proizvodnja embalaže iz lah-
kih kovin; 3210 Proizvodnja elektronk, elek-
tronskih ventilov in drugih elektronskih kom-
ponent; 3220 Proizvodnja radijskih in tele-
vizijskih oddajnikov, telefonskih in telegraf-
skih aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih in
televizijskih sprejemnikov, naprav in opre-
me za snemanje in predvajanje zvoka in sli-
ke; 3630 Proizvodnja glasbil 451 Priprav-
ljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja ob-
jektov in delov objektov; 453 Inštalacije pri
gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
501 Trgovina z motornimi vozili; 503 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 511 Posredništvo; 512 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgo-
vina na debelo z izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in
tobačnimi izdelki v specializiranih proda-
jalnah; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 551 Dejavnost
hotelov 552 Dejavnost domov, kampov in
drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši
čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 554
Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering); 602
Drug kopenski promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 701 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 702 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 703 Poslovanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 711 Dajanje
avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih
vozil v najem; 713 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem; 714 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 742 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;

9303 Druge storitve za nego telesa; 9304
Potrebne storitve.

Dejavnost, vpisana dne 5. 11. 1999:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0130 Mešano kmetijstvo; 0141 Storitve za
rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živi-
norejo, razen veterinarskih storitev; 1571
Proizvodnja krmil;1572 Proizvodnja hrane
za hišne živali; 1710 Priprava in predenje
tekstilnih vlaken;1720 Tkanje tekstilij; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2710 Pro-
izvodnja železa, jekla, ferozlitin (ECSC);
2735 Druga primarna predelava železa, je-
kla; proizvodnja ferozlitin (zunaj ECSC);
27350 Druga primarna predelava železa,
jekla; proizvodnja ferozlitin (zunaj ECSC);
2872 Proizvodnja lahke kovinske embala-
že; 3220 Proizvodnja radijskih in televizij-
skih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih
naprav; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, naprav in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3630 Proizvodnja glasbil 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 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; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
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 de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina

na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, 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, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na 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 gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5510 Dejavnost
hotelov in podobnih obratov; 5521 Dejav-
nost planinskih domov in mladinskih preno-
čišč; 5522 Dejavnost kampov; 55231 De-
javnost otroških letovišč, počitniških in sin-
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dikalnih domov; 55232 Dejavnost turistič-
nih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinj-
stev turistom; 55234 Dejavnost dijaških,
študentskih domov, internatov; 55239 Dru-
ge nastanitve za krajši čas, d.n.; 5530 De-
javnost prehrambenih gostinskih obratov;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 De-
javnost menz; 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Dejavnost
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6412 Kurirska dejavnost, razen jav-
ne pošte; 7011 Organizacija izvedbe ne-
premičninskih projektov za trg; 7012 Trgo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7415 Dejavnost
holdingov; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Oglaševanje; 9303 Po-
grebna dejavnost; 9304 Druge dejavnosti
za nego telesa.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 18. 10. 1999.

Rg-1327
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10945 z dne 28. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa DHL INTERNATIONAL, hitra
dostava širom sveta, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/07434/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, uskladitev dejavnosti in spremembo
akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5385504
Firma: DHL INTERNATIONAL, hitra do-

stava širom sveta, d.o.o.
Sedež: 1236 Trzin, Planjava 4, IOC

Trzin
Dejavnost, izbrisana dne 28. 10. 1999:

6412 Kurirska dejavnost, razen javnih pošt-
nih storitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 10. 1999:
6412 Kurirska dejavnost, razen javne po-
šte.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 22. 10. 1999.

Rg-1328
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10963 z dne 26. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa EMPORIO MEDICAL, podjetje
za notranjo in zunanjo trgovino, d.o.o.
Ljubljana, sedež: Prešernova 5, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/19533/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-

bo priimka in naslova zastopnice s temile
podatki:

Matična št.: 5662761
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Zobec Urška, Ljubljana, Zelena pot
30, imenovana 8. 6. 1998.

Rg-1330
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11011 z dne 24. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa CONTRADE INTERNATIONAL,
podjetje za trgovino in proizvodnjo,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Brilejeva 13-15,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/22793/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, osnovnega
kapitala, deleža, uskladitev dejavnosti in
spremembo akta o ustanovitvi družbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5760208
Firma: CONTRADE INTERNATIONAL,

družba za trgovino in proizvodnjo, d.o.o.,
Ljubljana

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Babič-Matko Lucija,

Ljubljana, Maurerjeva 4, vstop 30. 5. 1995,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Dejavnost, izbrisana dne 24. 12. 1999:
6022 Storitve taksistov; 633 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 744
Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana dne 24. 12. 1999:
60220 Dejavnost taksistov; 63300 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 74400 Oglaševanje.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 22. 12. 1999.

Rg-1331
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11200 z dne 15. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa CAPUDER IMPEX, proizvod-
nja, inženiring, trgovina in gostinstvo
ter servis, d.o.o., Aškerčeva 35, Dom-
žale, sedež: Aškerčeva 35, 1230 Dom-
žale, pod vložno št. 1/13407/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in deležev s
temile podatki:

Matična št.: 5618525
Osnovni kapital. 3,770.000 SIT
Ustanovitelja: Capuder Vinko, Domžale,

Aškerčeva 35, vstop 9. 6. 1991, vložek
1,890.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Capuder Maja, Domžale, Aškerčeva 35,
vstop 9. 6. 1991, vložek 1880.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah z dne 21. 12. 1994.

Rg-1333
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/12067 z dne 9. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa UNIPLAST, inženiring, d.o.o.,
Tržaška 28, Vrhnika, sedež: Tržaška 28,
1360 Vrhnika, pod vložno
št. 1/20613/00 vpisalo v sodni register te-

ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, osnovnega kapitala, ustanoviteljev, de-
ležev, dejavnosti, uskladitev dejavnosti in
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5696593
Firma: UNIPLAST, inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: UNIPLAST, d.o.o.
Osnovni kapital: 5,770.000 SIT
Ustanovitelji: Teršar Janez, izstop

26. 11. 1999: Teršar Matjaž, Ljubljana, K
reaktorju 23, vstop 15. 11. 1992, vložek
3,865.900 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Franko Martin, Ljubljana, Triglavska
30e, vstop 15. 11. 1992, vložek
1,904.100 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Teršar Janez, razrešen 22. 10.
1999; zastopnik Teršar Matjaž, razrešen
22. 10. 1999 in imenovan za direktorja.

Dejavnost, izbrisana dne 9. 12. 1999:
553 Gostinske storitve prehrane; 633 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7415 Upravljanje s holding družbami.

Dejavnost, vpisana dne 9. 12. 1999:
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 74150 Dejavnost holdin-
gov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 11. 1999.

Rg-1337
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/12715 z dne 13. 12. 1999 pri
subjektu vpisa STIMAR, Podjetje za ra-
čunovodstvo in storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Brilejeva 7, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/21472/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža, osnovnega kapitala, dele-
žev, naslova ustanoviteljev, zastopnikov,
priimka ustanoviteljev, zastopnikov, spre-
membo dejavnosti, zastopnikov, družbe-
ne pogodbe in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5727502
Firma: STIMAR, družba za računo-

vodstvo in storitve, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Brilejeva 9
Osnovni kapital: 3,019.806 SIT
Ustanovitelja: Vuković Nada, Ig pri Ljub-

ljani, Ig 107, vstop 20. 4. 1993, vložek
14.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Vuković Milorad, Ig pri Ljubljani, Ig 107,
vstop 31. 8. 1993, vložek 3,005.806 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Vuković Nada, razrešena 25. 11.
1999; prokuristi Vuković Milorad, razrešen
25. 11. 1999 in imenovan za direktorja.

Dejavnost, izbrisana dne 13. 12. 1999:
552 Dejavnost domov, kampov in drugih
nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553
Gostinske storitve prehrane; 555 Storitve
menz ter priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6022 Storitve taksistov; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
744 Ekonomsko propagiranje; 9303 Dru-
ge storitve za nego telesa.
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Dejavnost, vpisana dne 13. 12. 1999:
1710 Priprava in predenje tekstilnih vlaken;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vr-
vic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tek-
stilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1771 Pro-
izvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delov-
nih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega peri-
la; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov, d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 1930 Proizvodnja obutve; 2121 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Pro-
izvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Iz-
dajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2511 Pro-
izvodnja plaščev in zračnic za vozila; 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2611 Proizvodnja ravnega stekla;
2612 Oblikovanje in obdelava ravnega ste-
kla; 2613 Proizvodnja votlega stekla; 2614
Proizvodnja steklenih vlaken; 2615 Pro-
izvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter
tehničnih steklenih izdelkov; 2640 Proizvod-
nja strešnikov, opeke in drugih keramičnih
materialov za gradbeništvo; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, pra-
šna metalurgija; 2851 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 28511 Prekrivanje ko-
vin s kovino; 28512 Druga površinska in
toplotna obdelava kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 28621 Proizvodnja ročnega orodja;
28622 Proizvodnja orodja za stroje; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 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; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
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 rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 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 gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, 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, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-

dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami 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 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 5271 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravi-
la, d.n.; 5521 Dejavnost planinskih domov
in mladinskih prenočišč; 5522 Dejavnost
kampov; 55220 Dejavnost kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55231 De-
javnost otroških letovišč, počitniških in sin-
dikalnih domov; 55232 Dejavnost turistič-
nih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinj-
stev turistom; 55234 Dejavnost dijaških,
študentskih domov, internatov; 55239 Dru-
ge nastanitve za krajši čas, d.n.; 5530 De-
javnost prehrambenih gostinskih obratov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejav-
nost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55305 De-
javnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih pre-
hrambenih obratov; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov
v točilnicah in dnevnih barih; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Dejavnost menz;
55510 Dejavnost menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Dejavnost
taksistov; 6330 Dejavnost potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve, kartira-
nje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 7440 Oglaševanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 12. 1999.

Rg-1339
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/12995 z dne 16. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa S IN L, gostinstvo in storitve,
d.o.o., sedež: Vodnikova 35, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/28414/00 vpisalo
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v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5971608
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektorica Laznik Rosanda, razrešena
26. 11. 1999; direktor Strojko Mario, raz-
rešen 26. 11. 1999.

Rg-1340
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/13363 z dne 24. 12. 1999 pod št.
vložka 1/32646/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1483196
Firma: AF INŽENIRING, inženiring

opreme za gostinstvo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: AF INŽENIRING d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Glinška 19
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Ferlan Aljoša, Ljubljana, Uli-

ca bratov Učakar 116, vstop 15. 12. 1999,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ferlan Aljoša, imenovan 15. 12.
1999.

Dejavnost, vpisana dne 24. 12. 1999:
36130 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51180 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 51650 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 51700 Druga tr-
govina na debelo; 67130 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in
analiziranje.

Rg-1341
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/13365 z dne 23. 12. 1999 pod št.
vložka 1/32635/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1469509
Firma: HIT-IN, informatika in svetova-

nje, d.o.o.
Skrajšana firma: HIT-IN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Krumpeška 7

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Vidmar Boštjan, Domžale,

Krumpeška 7, vstop 9. 12. 1999, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vidmar Boštjan, imenovan 9. 12.
1999.

Dejavnost, vpisana dne 23. 12. 1999:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-1397
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/12806 z dne 14. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa TISA FINCOMM, podjetje za
trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Kongresni trg 5, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/25025/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5807620
Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 1999:

50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini 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, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo 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 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgo-
vina 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 de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
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 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovi-
na na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.
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Rg-1399
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/13020 z dne 15. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa SCORP, podjetje za trgovino,
proizvodnjo in storitve, d.o.o., Škofljica,
sedež: Ulica 16. maja 6, 1291 Škofljica,
pod vložno št. 1/15978/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala, deležev in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5591309
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Zgonec Metka, Škoflji-

ca, Ul. 16. maja 6, vstop 14. 2. 1992, vlo-
žek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 12. 1999:
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2872 Proizvodnja lahke kovinske
embalaže; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-1402
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04234 z dne 9. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisaGTC 1, gospodarsko trgovski
center 1, d.o.o., sedež: Brnčičeva 13,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26825/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in de-
ležev s temile podatki:

Matična št.: 5918162
Ustanovitelji: Sitar Silva, izstop 29. 4.

1999; Petkovski Zoran, izstop 8. 6. 1999;
Remic Jožef, izstop 29. 4. 1999; Šket Ve-
koslav, izstop 29. 4. 1999; Vrančič Metka,
izstop 29. 4. 1999; GTC 1, d.o.o., Ljublja-
na, Brnčičeva 13, vstop 29. 4. 1999, vlo-
žek 109.756,08 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Ručigaj Janko, Ljubljana, Cesta na
Brod 20, vstop 29. 4. 1999, vložek
36.585,36 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Drstvenšek Rafael, Sevnica, Naselje
heroja Maroka 18, vstop 19. 12. 1995, vlo-
žek 73.170,72 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Rg-1403
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 99/11240 z dne 2. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa INOTERM d.o.o., proizvodno
in trgovsko podjetje Lepovče 9, Ribni-
ca, sedež: Lepovče 9, 1310 Ribnica, pod
vložno št. 1/12121/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, sedeža, naslova ustanovitelja,
osnovnega kapitala, deležev ter pooblastil
zastopnice in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5490839
Firma: INOTHERM d.o.o., proizvodno

in trgovsko podjetje
Skrajšana firma: INOTHERM d.o.o.
Sedež: 1331 Dolenja vas, Prigorica

98, Dolenja vas
Osnovni kapital: 11,736.000 SIT
Ustanovitelji: Petrič Igor, Ribnica, Grič

c. IX/4, vstop 5. 3. 1991, vložek
2,875.320 SIT, odgovornost:  odgovarja;
Ileršič Janez, Ribnica, Gornje Lepovče 115,
vstop 5. 3. 1991, vložek 2,875.320 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Šenk Anton,
Ribnica, Dolenji Lazi 7, vstop 5. 3. 1991,
vložek 5,985.360 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šenk Verica, Ribnica, Dolenji Lazi
7, razrešena 15. 7. 1997 in ponovno ime-
novana za direktorico.

Dejavnost, izbrisana dne 2. 12. 1999:
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 De-
javnost kampov; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 5551 Storitve menz; 6022 Stori-
tve taksistov; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9304 Pogrebne storitve.

Dejavnost, vpisana 2. 12. 1999: 1596
Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač; 2112 Proizvodnja papirja in
kartona; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi
in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2613 Proizvodnja votlega stekla; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbne-
ga pohištva; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 5510 Dejavnost
hotelov in podobnih obratov; 5521 Dejav-
nost planinskih domov in mladinskih preno-
čišč; 5522 Dejavnost kampov; 55231 De-
javnost otroških letovišč, počitniških in sin-
dikalnih domov; 55232 Dejavnost turistič-
nih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinj-
stev turistom; 55234 Dejavnost dijaških,
študentskih domov, internatov; 55239 Dru-
ge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slašči-
čarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turi-
stičnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v

točilnicah in dnevnih barih; 5551 Dejavnost
menz; 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6022 Dejavnost taksistov;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7011 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 7012 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 7415
Dejavnost holdingov; 7440 Oglaševanje;
8042 Drugo izobraževanje; 9303 Pogreb-
na dejavnost; 9304 Druge dejavnosti za ne-
go telesa.

Rg-1404
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11231 z dne 9. 12. 1999 pod št.
vložka 1/32579/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1467794
Firma: TECHNOFORM ENGINEERING,

Podjetje za inženiring, proizvodnjo in
storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: TECHNOFORM
ENGINEERING, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 21c
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Vrčkovnik Aleš, Ljubljana,

Menardova ulica 36, vstop 6. 10. 1999,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Novak Urban, Velenje, Gregorčičeva
cesta 16, imenovan 6. 10. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 9. 12. 1999:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Pre-
krivanje kovin s kovino; 28512 Druga povr-
šinska in toplotna obdelava kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 28622 Proizvod-
nja orodja za stroje; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2940 Proizvodnja obde-
lovalnih strojev; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
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tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 70110 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
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; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74400 Oglaševa-
nje; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 92623 Druge športne dejavno-
sti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.

Rg-1405
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10640 z dne 2. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa IPK, svetovanje in inženiring,
d.o.o., sedež: Erbežnikova 28, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/09161/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo priimka ustanoviteljice in zastopnice s
temile podatki:

Matična št.: 5425638
Ustanoviteljica: Kumelj Polona, Ljublja-

na, Kolarjeva 24, vstop 15. 11. 1990, vlo-
žek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kumelj Polona, imenovana 19. 7.
1999.

Rg-1410
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11223 z dne 3. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa SETR KURENT d.o.o., servis,
trgovina, Ljubljana, Cesta Ljubljanske
brigade 5, sedež: Cesta Ljubljanske bri-
gade 5, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/21825/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, naslova se-
deža, ustanoviteljev, deležev, osnovnega
kapitala ter spremembo zastopnika in de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5728819
Firma: SETR KURENT d.o.o., servis,

trgovina, Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Verovškova 38
Osnovni kapital: 4,372.360 SIT
Ustanovitelja: Kurent Boris, Ljubljana,

Vodnikova cesta 44, vstop 12. 4. 1994,
vložek 2,186.180 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Kurent Tadeja, Ljubljana, Vodniko-
va cesta 44, vstop 29. 10. 1999, vložek
2,186.180 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kurent Tadeja, imenovana 29. 10.
1999.

Dejavnost, vpisana dne 3. 12. 1999:
2211 Izdajanje knjig; 2214 Izdajanje po-
snetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7011 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 7012 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121

Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje.

Rg-1423
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03984 z dne 23. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisaMA. ING. d.o.o., inženiring, po-
sredništvo in gradbeništvo, Šlandrova
10, Črnuče, Ljubljana, sedež: Šlandrova
10, Črnuče, Ljubljana, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/26802/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
telja s temile podatki:

Matična št.: 5908795
Ustanoviteljica: Kovač Rihard, izstop

9. 7. 1999; Kovač Maja, Ljubljana, Bratov-
ševa ploščad 29, vstop 9. 7. 1999, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-1426
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/14744 z dne 30. 12. 1999 pod št.
vložka 1/32661/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1483706
Firma: BESTFOODS ADRIA, podjetje

za marketing in trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: BESTFOODS ADRIA
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 11a

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: BFO HOLDING B.V., 1216

TJ Hilversum, Nizozemska, Oscar Romelo-
ran 7, vstop 21. 12. 1999, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Štular Milena, Ljubljana, Dunajska
424a, imenovana 21. 12. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 30. 12. 1999:
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 de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
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jetniško in poslovno svetovanje; 74400
Oglaševanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov.

Rg-1428
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13163 z dne 29. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa ZVOK, Akustični inženiring,
d.o.o., Dunajska 116, Ljubljana, sedež:
Dunajska 116, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/10339/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova sedeža,
osnovnega kapitala, deležev, spremembo
in uskladitev dejavnosti in spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5459443
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 106
Osnovni kapital: 2,224.900 SIT
Ustanovitelja: Vejnovič Milan, Senožeti,

Senožeti 83, vstop 14. 11. 1990, vložek
1,223.695 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Vejnovič Jana, Senožeti, Senožeti 83,
vstop 12. 1. 1994, vložek 1,001.205 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 12. 1999:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 74831 Preva-
janje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 4. 1999.

Rg-1432
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/14444 z dne 23. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa VITRUM, Založništvo in trže-
nje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Hradecke-
ga 38, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/12375/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča popravni sklep Srg 2319/94 –
zaradi firme s temile podatki:

Matična št.: 5489075
Firma: VITRUM, Založništvo in trženje,

d.o.o.
Skrajšana firma: VITRUM, d.o.o.

Rg-1434
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10641 z dne 23. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa TEHNOJUR, podjetje za avto-
mehaniko in trgovino, d.o.o., Rovte, se-
dež: Rovte 128, 1373 Rovte, pod vložno
št. 1/09829/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5445337
Dejavnost, vpisana dne 23. 12. 1999:

5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 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 rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina 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, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci, 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-

spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, 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 drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravi-
la izdelkov široke porabe; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5510 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 60211 Mestni in primestni pot-
niški promet na rednih linijah; 60212 Med-
krajevni potniški cestni promet na rednih
linijah; 60230 Drug kopenski potniški pro-
met; 60240 Cestni tovorni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-1436
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11269 z dne 24. 12. 1999 pod št.
vložka 1/32645/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1468758
Firma: ŠEGA G, trgovina in storitve

d.o.o.
Skrajšana firma: ŠEGA G d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1384 Grahovo, Grahovo 73
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Šega Vasilij, Grahovo, Gra-

hovo 73, vstop 6. 9. 1999, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šega Vasilij, imenovan 6. 9. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 24. 12. 1999:
02010 Gozdarstvo; 02020 Gozdarske sto-
ritve; 37100 Reciklaža kovinskih ostankov
in odpadkov; 45110 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 45120 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 45210 Splošna gradbena
dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 45230 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 45240 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 45250 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
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45310 Električne inštalacije; 45320 Izola-
cijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štu-
katerska dela; 45420 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 45430 Oblaganje
tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 45450 Druga zaključna gradbena
dela; 45500 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50500 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 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, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni 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 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 51380 Trgovina na debe-
lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Tr-
govina 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, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s

kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi 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 kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, 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 drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 60240
Cestni tovorni promet; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 90001 Zbira-
nje in odvoz odpadkov; 93050 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-1437
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10620 z dne 24. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa VITRUM, Založništvo in trže-
nje, d.o.o., sedež: Hradeckega 38, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/12375/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova ustanovitelja in zastopnika, os-
novnega kapitala, deležev ter spremembo

in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5489075
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Gerdina Tomaž, Škofljica,

Šmarska cesta 13, vstop 10. 5. 1991, vlo-
žek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gerdina Tomaž, imenovan
10. 5. 1991, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, izbrisana dne 24. 12. 1999:
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7415 Upravljanje s holding družbami;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana dne 24. 12. 1999:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in sad-
jarstvo; 0141 Storitve za rastlinsko pridela-
vo; 1533 Druga predelava in konzerviranje
sadja in vrtnin; 1586 Predelava čaja in ka-
ve; 1587 Proizvodnja različnih začimb, di-
šav in drugih dodatkov; 1589 Proizvodnja
drugih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih
pijač; 1592 Proizvodnja etilnega alkohola;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Pro-
izvodnja vina iz drugega sadja; 1595 Pro-
izvodnja drugih nežganih fermentiranih pi-
jač; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in bre-
zalkoholnih pijač; 2441 Proizvodnja farma-
cevtskih surovin; 2442 Proizvodnja
farmacevtskih preparatov; 2452 Proizvod-
nja parfumov in toaletnih sredstev; 2463
Proizvodnja eteričnih olj; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih
obratov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
7011 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 7012 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7415 Dejavnost
holdingov; 7440 Oglaševanje; 9253 De-
javnost botaničnih in živalskih vrtov ter na-
ravnih rezervatov.

Rg-1439
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10626 z dne 3. 12. 1999 pod
št.vložka 1/32556/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1453947
Firma: AVTO VERBIČ & CO., podjetje

za trgovino, proizvodnjo in storitve,
d.n.o.

Skrajšana firma: AVTO VERBIČ & CO.,
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Tomačevo 28
Ustanovitelja: Verbič Branko, Ljubljana,

Tomačevo 28, vstop 11. 10. 1999, odgo-
vornoot:  odgovarja s svojim premoženjem;
Goričar Darija, Ljubljana, Laze pri Dolskem
28a, vstop 11. 10. 1999, odgovornost:  od-
govarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Verbič Branko, imenovan 11. 10.
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1999; zastopnica Goričar Darija, imenova-
na 11. 10. 1999, zastopa družbo kot na-
mestnica direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 3. 12. 1999:
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 15810 Proizvodnja kruha, svežega
peciva in slaščic; 1596 Proizvodnja piva;
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1771
Proizvodnja nogavic; 1821 Proizvodnja de-
lovnih oblačil; 1930 Proizvodnja obutve;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2212 Izdajanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2852 Splošna mehanična
dela; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 3614 Proizvodnja dru-
gega pohištva, d.n.; 3661 Proizvodnja bi-
žuterije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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 rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 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 gori-
vi; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-

mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih apratov; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
5510 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 5521 Dejavnost planinskih domov
in mladinskih prenočišč; 55210 Dejavnost
planinskih domov in mladinskih prenočišč;
5522 Dejavnost kampov; 55220 Dejavnost
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55231 Dejavnost otroških letovišč, po-
čitniških in sindikalnih domov; 55232 De-
javnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejav-
nost dijaških, študentskih domov, interna-
tov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 5530 Dejavnost prehrambenih gostin-
skih obratov; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejav-
nost premičnih gostinskih obratov; 55305
Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitve-
nih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih
prehrambenih obratov; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah in dnevnih barih; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Dejavnost menz;

55510 Dejavnost menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
6022 Dejavnost taksistov; 60220 Dejavnost
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7011 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih sa-
lonov; 9304 Druge dejavnosti za nego tele-
sa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-1505
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10783 z dne 7. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa PRODUKTIVNOST, Manage-
ment consulting, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Dunajska 106/VII, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/00602/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo datuma ime-
novanja zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5051380
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Hakl Viljem, Murska Sobota, Ulica
Štefana Kovača 16, razrešen 17. 9. 1999
in ponovno imenovan za direktorja.

Rg-1512
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10827 z dne 2. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa VETERINARSKA POSTAJA
RIBNICA d.o.o., sedež: Lepovče 4, 1310
Ribnica, pod vložno št. 1/28342/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika in naziva s temile podatki:

Matična št.: 5968364
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Arko Alojz, razrešen 4. 5. 1998; za-
stopnik Bauer Matija, Ribnica, Prijateljev trg
3, razrešen 5. 10. 1999 kot v.d. direktorja
in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-1513
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10863 z dne 13. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa EUROCOMPUTER SYSTEMS,
informacijski inženiring in zastopstva,
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d.o.o., sedež: Motnica 7, IOC Trzin, 1236
Trzin, pod vložno št. 1/10985/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo in
združitev deležev s temile podatki:

Matična št.: 5461294
Ustanovitelja: ECS, d.o.o., Ljubljana, iz-

stop 9. 12. 1999; Donša Alojz, Ljubljana,
Šarhova 32, vstop 28. 11. 1994, vložek
3,595.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; EUROCOMPUTER SYSTEMS, Infor-
macijski inženiring in zastopstva, d.o.o., Tr-
zin, Motnica 7, IOC Trzin, vstop 2. 7. 1997,
vložek 106,910.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-1514
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10865 z dne 6. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa COMLAND, računalniški inže-
niring, d.o.o., Štrekljeva 8, Ljubljana, se-
dež: Štrekljeva 8, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/10324/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, naslova sedeža in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5507570
Firma: COMLAND, računalniški inže-

niring d.o.o.
Skrajšana firma: COMLAND d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Nade Ovča-

kove 13
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

22. 9. 1999.

Rg-1516
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10900 z dne 3. 12. 1999 pri subjektu
vpisa MAMBY, Podjetje za trgovino, stori-
tve in gradbeništvo, d.o.o., Ljubljana, Po-
kljukarjeva 8, sedež: Pokljukarjeva 8,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/19867/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5671663
Firma: MAMBY, Podjetje za trgovino,

storitve in gradbeništvo, d.o.o., Ljublja-
na, Proletarska 4

Sedež: 1000 Ljubljana, Proletarska 4.

Rg-1520
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10925 z dne 2. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa I.P.C. HOLDING, trgovina in
zastopanje d.o.o., Tacenska 133, Ljub-
ljana, sedež: Tacenska 133, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/28097/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, naslova sedeža in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5951038
Firma: I.P.C. HOLDING, trgovina in za-

stopanje d.o.o., Dunajska 103, Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 103
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

18. 10. 1999.

Rg-1521
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10927 z dne 10. 12. 1999 pri sub-

jektu vpisa TEAN, zunanjetrgovinsko
podjetje, d.o.o., sedež: Motnica 5, 1236
Trzin, pod vložno št. 1/30942/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 1317725
Dejavnost, vpisana dne 10. 12. 1999:

3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3110 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, pri-
marnih členov in baterij; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih naprav; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
14. 10. 1999.

Rg-1524
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11406 z dne 9. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa STOPAR, Trgovsko-gostinsko,
servisno, proizvodno podjetje d.o.o., se-
dež: Mušičeva 33, 123 Mengeš, pod vlož-
no št. 1/05449/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča nadomestni sklep Srg
5330/99 – uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo osnovnega
kapitala, deleža, ustanoviteljev, zastopnika
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5333423
Sedež: 1234 Mengeš, Gasilska 50
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Stopar Bogomila, izstop

8. 11. 1999; Stopar Janez, izstop 8. 11.
1999; Stopar Matej, Mengeš, Gasilska 50,
vstop 1. 3. 1990, vložek 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stopar Matej, imenovan 8. 11. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 12. 1999:
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 28511 Prekrivanje kovin s kovino;
28512 Druga površinska in toplotna obde-
lava kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-

riv, 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, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina 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, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
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drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov; 5551 Dejavnost menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 6022 Dejavnost taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Dejavnost potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov 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.; 7230 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Zaradi uskladitve pravnega subjekta z
zakonom o gospodarskih družbah se sklep
o začetku postopka izbrisa po uradni dolž-
nosti Srg 5330/99 z dne 9. 9. 1999 raz-
veljavi.

Rg-1527
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11461 z dne 13. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa GLOBUS MARINE INTERNA-
TIONAL, podjetje za mednarodno poslo-
vanje d.o.o., Ljubljana, Celovška 130,
sedež: Celovška 130, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/20225/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5688264
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Miloševič-Ličan Slobodan, razrešen
22. 10.1 999; zastopnik Valentinčič Borut,
Sečovlje, Parecag 10b, imenovan 22. 10.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-1528
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/12179 z dne 3. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa P&ROM d.n.o., Družba za elek-

troniko in telekomunikacije, Vrhnika, se-
dež: Stranska cesta 2, 1360 Vrhnika,
pod vložno št. 1/25519/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5845475
Dejavnost, vpisana dne 3. 12. 1999:

3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih na-
prav; 3230 Proizvodnja radijskih in televizij-
skih sprejemnikov, naprav in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 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 objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
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 de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, 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, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-

mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn,
kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostin-
skih 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 ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 64200 Telekomunikacije; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 9220
Radijska in televizijska dejavnost.

Rg-1537
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/13401 z dne 23. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa DNEVNIK, Časopisna družba,
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d.d., Kopitarjeva 2 in 4, Ljubljana, se-
dež: Kopitarjeva 2 in 4, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/02052/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo poštne
številke s temile podatki:

Matična št.: 5049334
Sedež: 1510 Ljubljana, Kopitarjeva 2

in 4.

Rg-1540
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09838 z dne 23. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa ARKADA ENA, Pooblaščena
investicijska družba, d.d., sedež: Ce-
lovška 91, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26036/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža, čla-
nov nadzornega sveta in spremembo statu-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5886171
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 156
Člani nadzornega sveta: Črešnar-Pergar

Nevenka, izstop 2. 9. 1999; Koselj Matjaž,
vstop 2. 9. 1999.

Sprememba statuta z dne 2. 9. 1999.

Rg-1541
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/12472 z dne 23. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa NIPROX, Trgovsko gradbeno
podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Avgu-
štinčičeva 6, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/15943/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča: ugovoru se ugodi, sklep Srg
7766/99 se razveljavi in se izda sklep o
spremembi firme, ustanoviteljev, deležev,
osnovnega kapitala, zastopnikov, spremem-
bo in uskladitev dejavnosti, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in preobli-
kovanje firme iz d.o.o. v d.n.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5785570
Firma: NIPROX NIKOLIĆ & CO., trgovi-

na, gradbeništvo in prevozništvo, d.n.o.
Skrajšana firma: NIPROX NIKOLIĆ &

CO., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Nikolić Borut, izstop

23. 12. 1999; Nikolić Panto, izstop 23. 12.
1999; Nikolić Slavka, Šentrupert, Brinje 1,
vstop 24. 11. 1999, vložek 4.000 SIT, od-
govornost:  odgovarja s svojim premože-
njem; Nikolić Slobodan, Ljubljana, Avguštin-
čičeva 6, izstop iz d.o.o. in vstop v d.n.o.,
23. 12. 1999, vložek 4.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Nikolić Slobodan, razrešen 23. 12.
1999 in imenovan za zastopnika, ki zastopa
družbo kot namestnik poslovodje; zastop-
nik Nikolić Robert, razrešen 23. 12. 1999;
zastopnica Nikolič Slavka, imenovana
23. 12. 1999, zastopa družbo kot poslo-
vodja.

Dejavnost, vpisana dne 23. 12. 1999:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja

drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lov-
ske storitve; 1411 Pridobivanje kamnin za
gradbene namene; 1412 Pridobivanje ap-
nenca, sadre in krede; 1413 Pridobivanje
skrilavcev; 1421 Pridobivanje gramoza in
peska; 1422 Pridobivanje gline in kaolina;
1450 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 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; tr-
govina 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 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
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 de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV

aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, 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, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 5530 De-
javnost prehrambenih gostinskih obratov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski pro-
met; 6120 Promet po rekah, jezerih, pre-
kopih; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Dejavnost poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 7012
Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
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7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7140 Iz-
posojanje izdelkov široke porabe; 7230 Ob-
delava podatkov; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Oglaševanje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n., razen farmacevtskih; pod ši-
fro 74.12 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, ra-
zen revizijske dejavnosti in pod šifro 74.60
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje, je do-
voljeno samo opravljanje varovanja.

Zaradi uskladitve pravnega subjekta z za-
konom o gospodarskih družbah, se zače-
tek postopka izbrisa iz sodnega registra po
uradni dolžnosti, Srg 7766/99 z dne 1. 10.
1999, razveljavi.

Rg-1542
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13136 z dne 27. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa BOGNAR, trgovina in proizvod-
nja, d.o.o., Mengeš, Ropretova ul. 22a,
sedež: Ropretova ul. 22a, 1234 Mengeš,
pod vložno št. 1/22569/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča: ugovoru se ugodi,
sklep Srg 9111/99 se razveljavi in se izda
sklep o spremembi deležev, osnovnega ka-
pitala, uskladitvi dejavnosti in uskladitvi z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5754046
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanoviteljica: Podboršek Irena, Men-

geš, Trubarjeva 7, vstop 30. 3. 1993, vlo-
žek 3,000.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 27. 12. 1999:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, veza-
nega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in
drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje vo-
da; 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 stavbne-
ga 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 vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje 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, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo 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, obu-
tve, 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 de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debe-
lo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na de-
belo 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 iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi 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 de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na 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 pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami za

industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drob-
no s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, meh-
kužci; 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 prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovi-
na 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, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no 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 drob-
no 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 Po-
pravilo električnih gospodinjskih izdelkov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 5510 Dejavnost hotelov in po-
dobnih obratov; 5521 Dejavnost planinskih
domov in mladinskih prenočišč; 5522 De-
javnost kampov; 55231 Dejavnost otroških
letovišč, počitniških in sindikalnih domov;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastani-
tvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost od-
dajanja sob gospodinjstev turistom; 55234
Dejavnost dijaških, študentskih domov, inter-
natov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost
slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premič-
nih gostinskih obratov; 55305 Dejavnost tu-
rističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivo-
sti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Dejavnost menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 6022 Dejav-
nost taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Dejavnost potovalnih
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agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje, razen revizijske de-
javnosti.

Zaradi uskladitve pravnega subjekta z za-
konom o gospodarskih družbah, se zače-
tek postopka izbrisa iz sodnega registra po
uradni dolžnosti Srg 9111/99 z dne 28. 9.
1999, razveljavi.

Rg-1543
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10327 z dne 21. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa GEA OLJARNA DOMŽALE, pro-
izvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., se-
dež: Sončna 2, Vir, 1230 Domžale, pod
vložno št. 1/04471/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5048893
Člani nadzornega sveta: Lamberšek Bra-

ne, Slavinec Uroš in Zajc Tamara, izstopili
4. 12. 1998.

Rg-1545
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10038 z dne 21. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa SLOVENIJALES, Mednarodno
podjetje za trgovino, inženiring, pro-
izvodnjo, zastopanje in konsignacije
d.d., Ljubljana, sedež: Dunajska cesta
22, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01026/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5005710
Člani nadzornega sveta: Kebrič Ivan, iz-

stop 7. 9. 1999; Kebrič Ivan, predsednik,
vstop 7. 9. 1999.

Rg-1547
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10512 z dne 20. 12. 1999 pod št.
vložka 1/32620/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev zadruge s te-
mile podatki:

Matična št.: 1453815
Firma: ZADRUGA STUDIO GAO

ARHITEKTI, arhitekturni studio, z.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: zadruga z omejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 156
Osnovni kapital: 94,500 SIT
Ustanovitelji: Rabič Zakrajšek Petra, Ve-

lenje, Cesta 1/11, vstop 30. 9. 1999, vlo-
žek 13.500 SIT, odgovornost:  odgovarja
do določene višine; Kolenc Nataša, Nova
Gorica, Med ogradami 11a, vstop 30. 9.
1999, vložek 13.500 SIT, odgovornost:
odgovarja do določene višine; Batista Do-

minika, Ljubljana, Grablovičeva ulica 32,
vstop 30. 9. 1999, vložek 13.500 SIT, od-
govornost:  odgovarja do določene višine;
Pfeifer Nadja, Ljubljana, Viška cesta 49a,
vstop 30. 9. 1999, vložek 13.500 SIT, od-
govornost:  odgovarja do določene višine;
Kavčič Lenka, Ljubljana, V Murglah 267,
vstop 30. 9. 1999, vložek 13.500 SIT, od-
govornost:  odgovarja do določene višine;
Bertok Dragič Nanja, Ljubljana, Privoz 3,
vstop 30. 9. 1999, vložek 13.500 SIT, od-
govornost:  odgovarja do določene višine;
Hočevar Martina, Sevnica, Krmelj 42, vstop
30. 9. 1999, vložek 13.500 SIT, odgovor-
nost:  odgovarja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Rabič Zakrajšek Petra, imenovana
30. 9. 1999.

Člani nadzornega sveta: Bertok Dragič
Nanja, predsednica, Batista Dominika in Ho-
čevar Martina, vstopile 30. 9. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 20. 12. 1999:
45210 Splošna gradbena dela; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 51180 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51470 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
70310 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 92310 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje.

Pri dejavnosti pod šifro 51.180 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n., razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-1549
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/12193 z dne 20. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa ATENA DVE, Pooblaščena in-
vesticijska družba, d.d., sedež: Sloven-
ska 56, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25810/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5872251
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Gregorič Janez, Ljubljana, Petroviče-
va 15, razrešen 4. 11. 1999 in ponovno
imenovan za direktorja.

Rg-1550
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03856 z dne 20. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa KOVINOPLASTIKA LOŽ, indu-
strija kovinskih in plastičnih izdelkov,
d.d., sedež: Cesta 19. oktobra 57, 1386

Stari trg pri Ložu, pod vložno
št. 1/00041/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti, čla-
nov nadzornega sveta in statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5041058
Člani nadzornega sveta: Gregorič Janez,

izstop 12. 10. 1999 ter vstop 12. 10.
1999; Omerza Igor, vstop 8. 7. 1999; Tiš-
ler Jožef, vstop 8. 7. 1999; Žnidaršič Mat-
jaž, vstop 8. 7. 1999; Čuk Vjekoslava, iz-
stop 12. 10. 1999 ter vstop 12. 10. 1999;
Kočevar Dušan, izstop 12. 10. 1999 ter
vstop 12. 10. 1999.

Dejavnost, izbrisana dne 20. 12. 1999;
2030 Stavbno mizarstvo; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Dejavnost, vpisana dne 20. 12. 1999:
2030 Stavbno mizarstvo; 28511 Prekriva-
nje kovin s kovino; 28512 Druga površin-
ska in toplotna obdelava kovin; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Oglaševanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 90001 Zbiranje
in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost de-
ponij, sežiganje in drugi načini odstranjeva-
nja trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s po-
sebnimi odpadki; 90004 Kanalizacija in de-
lovanje čistilnih naprav; 90005 Druge de-
javnosti javne higiene.

Sprememba statuta z dne 8. 7. 1999.

Rg-1552
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/12949 z dne 20. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa IMP TOVARNA ARMATUR, iz-
delava in servis industrijski armatur, d.d.,
sedež: Ljubljanska c. 43, 1295 Ivančna
Gorica, pod vložno št. 1/13027/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5504821
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kralj Jernej, razrešen 27. 12. 1999;
direktor Klavžar Stane, Ljubljana, Snebersko
nabrežje 77, imenovan 28. 12. 1999, za-
stopa kot uprava-direktor družbe.

Rg-1553
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11579 z dne 16. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa M, d.o.o., Podjetje za trgovi-
no, predelavo in gradbeništvo, Grosup-
lje, Pod gozdom 6/11, sedež: Pod goz-
dom 6/11, 1290 Grosuplje, pod vložno
št. 1/05755/00 vpisalo v sodni register te-
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ga sodišča: ugovoru se ugodi, sklep Srg
5402/99 se razveljavi in se izda sklep o
spremembi firme, sedeža, naslova sedeža,
deležev, osnovnega kapitala, zastopnikov,
uskladitvi dejavnosti in uskladitvi z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Firma: GAVIAL, podjetje za proizvod-
njo in predelavo kemičnih izdelkov in
trgovino, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: GAVIAL, d.o.o., Ljub-
ljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Ul. Majorja
Lavriča 12

Osnovni kapital: 2,103.500 SIT
Ustanovitelja: Marinčič Franjo in Marin-

čič Marica, oba Grosuplje, Pod gozdom
6/11, vstopila 22. 2. 1990, vložila po
1,051.750 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Marinčič Marica, razrešena
12. 11. 1999; direktor Marinčič Boštjan,
Grosuplje, Pod gozdom cesta VI/11, ime-
novan 12. 11. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 16. 12. 1999:
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Pro-
izvodnja obutve; 2451 Proizvodnja mil in
pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sred-
stev; 2452 Proizvodnja parfumov in toalet-
nih sredstev; 2466 Proizvodnja drugih ke-
mičnih izdelkov, d.n.; 2513 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 2840 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin, prašna metalurgi-
ja; 28511 Prekrivanje kovin s kovino;
28512 Druga površinska in toplotna obde-
lava kovin; 2872 Proizvodnja lahke kovin-
ske embalaže; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-

no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo 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 debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina 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; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6024 Cestni tovorni promet; 6521 Finančni
zakup (leasing); 70110 Organizacija izved-
be nepremičninskih projektov za trg; 7012
Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n., razen farmacevtskih izdelkov.

Zaradi uskladitve pravnega subjekta z za-
konom o gospodarskih družbah, se zače-
tek postopka izbrisa iz sodnega registra po
uradni dolžnosti, Srg 5402/99 z dne 10. 9.
1999, razveljavi.

Rg-1556
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10355 z dne 16. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa PLIVA LJUBLJANA d.o.o. far-
macevtski, kemijski, prehrambeni in
kozmetični proizvodi, Ljubljana, sedež:
Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/17726/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, usta-
novitelja, zastopnika, dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5594090
Firma: PLIVA LJUBLJANA, farmacevt-

ska industrija d.o.o., Ljubljana
Ustanovitelj: PLIVA Farmaceutska indu-

strija, dioničko društvo, Zagreb, Ul. grada
Vukovara 49, vstop 31. 3. 1992, vložek
55,172.341 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: čla-
nica uprave Unuk Marija, razrešena 11. 5.
1997; član uprave Smetiško Marko, dr.,
razrešen 3. 6. 1999; članica uprave Jeras
Metoda, razrešena 3. 6. 1999; članica
uprave Horvatin Sanja, Zagreb, V. trnjanski
nasip 8, imenovana 3. 6. 1999; članica
uprave Oblak Urška, Ljubljana, Žorgova 68,
imenovana 3. 6. 1999; član uprave Vujino-
vić Milan, Ljubljana, Na peči 4, imenovan
3. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 16. 12. 1999:
74400 Oglaševanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
23. 9. 1999 in 7. 10. 1999.

Rg-1557
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11119 z dne 16. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa SPL LJUBLJANA d.d., družba
za poslovanje z nepremičninami in inže-
niring, sedež: Kersnikova 6/IV, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01846/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5226805
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Percan-Pavčič Jadranka, Ljubljana,
Kuzmičeva 5, imenovana 27. 10. 1999.

Rg-1558
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11567 z dne 16. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa MINERVO, družba poob-
laščenka, d.d., sedež: Dimičeva 14,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/32269/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo datuma zastopnika
in spremembo datuma članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 1446746
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Reven Vojko, Gorenja vas, Gorenja
vas 216, razrešen 12. 11. 1999 in ponov-
no imenovan za direktorja.

Člani nadzornega sveta: Zabukovec Mi-
lan-Henrik, predsednik, Mertelj Janez, na-
mestnik predsednika in Štepec Zdenka, vsi
izstopili 12. 11. 1999 ter Zabukovec Mi-
lan-Henrik, Štepec Zdenka in Mertelj Ja-
nez, vstopili 12. 11. 1999.

Rg-1559
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02872 z dne 16. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa SKB BANKA d.d., Ljubljana,
sedež: Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01483/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5026237
Člani nadzornega sveta: Dietner Kar-

men, vstop 27. 5. 1999; Jelenc Milan, vs-
top 27. 5. 1999; Košir Franc, izstop 27. 5.
1999 ter ponoven vstop 27. 5. 1999; La-
sič Andrej, izstop 27. 5. 1999 ter ponoven
vstop kot namestnik predsednika dne
27. 5. 1999; Neushutz Volker, izstop
27. 5. 1999 ter ponoven vstop 27. 5.
1999; Pilipović-Chaffey Dragica, izstop
27. 5. 1999 ter ponoven vstop 27. 5.
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1999; Potočnik Viktorija, izstop 27. 5.
1999 ter ponoven vstop 27. 5. 1999;
Pregl Kazimir Živko, izstop 27. 5. 1999 ter
ponoven vstop kot predsednik 27.5. 1999;
Simonič Bojan, izstop 27.5. 1999 ter po-
noven vstop 27. 5. 1999; Urbanija Mihael,
izstop 27. 5. 1999 ter Rejec Vinko, izstop
27. 5. 1999.

Rg-1562
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09806 z dne 16. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa MESTNA OPTIKA, Proizvodnja
optičnih instrumentov d.d., sedež: Kon-
gresni trg 9, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01790/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5036305
Člani nadzornega sveta: Lindič Pavla in

Kopač Marija, izstop 29. 6. 1999 ter Ko-
pač Marija, vstop 29. 6. 1999.

Rg-1563
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/12194 z dne 16. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa ATENA ENA, pooblaščena in-
vesticijska družba, d.d., sedež: Sloven-
ska 56, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25807/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5872286
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Jenko Mitja, razrešen 4. 11. 1999;
direktor Urbas Andrej, Ljubljana, Veršičeva
13, imenovan 4. 11. 1999.

Rg-1566
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/12195 z dne 14. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa JUB, Kemična industrija, Dol
pri Ljubljani št. 28 d.d., sedež: Dol pri
Ljubljani št. 28, 1262 Dol pri Ljubljani,
pod vložno št. 1/00097/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5033527000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: čla-

nica uprave Habič Logar Tatjana, razrešena
30. 11. 1999.

Rg-1568
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11793 z dne 9. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa SEPERBIO, Trgovsko podjet-
je, d.o.o., Cesta VDV brigade 45, Dol pri
Hrastniku, sedež: Cesta VDV brigade 45,
1431 Dol pri Hrastniku, pod vložno
št. 1/11054/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča nadomestni sklep Srg 6739/99
– spremembo firme, sedeža, deležev, os-
novnega kapitala, uskladitev dejavnosti,
spremembo naslova zastopnika in uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5469422
Firma: INVESTITOR, podjetje za inže-

niring in izgradnjo objektov, d.o.o.

Skrajšana firma: INVESTITOR d.o.o.
Sedež: 1431 Ljubljana, Ižanska ce-

sta 2a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Zver Martin, Ljubljana, Hu-

dourniška pot 24, vstop 4. 2. 1991, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zver Martin, imenovan 4. 2. 1991,
zastopa družbo neomejeno in ima vsa poob-
lastila.

Dejavnost, vpisana dne 9. 12. 1999:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje 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 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li 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, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo 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 vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi 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, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,

čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi 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 le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na 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 gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih
obratov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7011 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 7012 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Pro-
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storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom, samo menjalnice in zastavljalnice
in pod šifro 74.12 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje, razen revizijske dejavnosti.

Zaradi uskladitve pravnega subjekta z za-
konom o gospodarskih družbah, se zače-
tek postopka izbrisa iz sodnega registra o
uradni dolžnosti, Srg 6739/99 z dne 1. 10.
1999, razveljavi.

Rg-1570
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03886 z dne 10. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa HRANILNICA IN POSOJILNI-
CA KMETIJSKO GOZDARSKE POKRA-
JINE KOČEVSKE, d.d. sedež: Roška c. 8,
1330 Kočevje, pod vložno
št. 1/05324/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5105781
Člani nadzornega sveta: Stefanišin Dar-

ja, izstop 8. 7. 1999; Štaudohar Anica, vs-
top 8. 7. 1999.

Sprememba statuta z dne 8. 7. 1999.

Rg-1573
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11137 z dne 8. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa SLOVENICA, Zavarovalniška
hiša d.d., Ljubljana, sedež: Celovška ce-
sta 206, 1000 Ljubljana pod vložno
št. 1/20562/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5688302
Člani nadzornega sveta: Sekavčnik Alek-

sander in Grča Igor, izstop 21. 10. 1999
ter Racman Segej in Knapič William, vstop
21. 10. 1999.

Rg-1574
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10039 z dne 8. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa INSTITUT JOŽEF ŠTEFAN, se-
dež: Jamova 39, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/00782/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5051606
Dejavnost, vpisana dne 8. 12.

1999. 22110 Izdajanje knjig; 22130 Izda-
janje revij in periodike; 33100 Proizvodnja
medicinske in kirurške opreme in ortoped-
skih pripomočkov; 33300 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 72300 Obdelava podat-
kov; 72400 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 73101 Raziskovanje in

eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
73104 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju medicine; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74300 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 90003
Ravnanje s posebnimi odpadki; 92511 De-
javnost knjižnic.

Rg-1575
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/12208 z dne 8. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa VARNOSTNA AGENCIJA
KOČEVJE, d.d. varovanje premoženja,
Kočevje, sedež: Kidričeva 8, 1330 Ko-
čevje, pod vložno št. 1/03148/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5174481
Člani nadzornega sveta: Štrumbelj Aleš

in Polovič Stanislava, izstop 28. 3. 1999
ter Polovič Stanislava in Ljubišič Dragan,
vstop 23. 11. 1999.

Rg-1576
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09915 z dne 8. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa ARS INŽENIRING, družba za
investicije, inženiring in gradbeništvo,
d.o.o., sedež: Rožna dolina, C. VI/36,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/11746/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in de-
ležev s temile podatki:

Matična št.: 5483425
Ustanovitelji: Pušnik Ivan, Ljubljana, Igriš-

ka 8, vstop 20. 10. 1993, vložek
840.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Nahtigal Franc, izstop 17. 6. 1998; Ranko-
vić Milan, Trzin, Rakefa ulica 17, vstop
23. 12. 1994, vložek 240.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; ARS INŽENIRING
d.o.o., Ljubljana, Rožna dolina, C. VI/36,
vstop 30. 11. 1998, vložek 140.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-1577
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10114 z dne 8. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa MERCATOR-KMETIJSKA ZA-
DRUGA LOGATEC z.o.o., sedež: Tovar-
niška cesta 3, 1370 Logatec, pod vložno
št. 1/00649/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me ter spremembo in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5151694
Firma: KMETIJSKO GOZDARSKA ZA-

DRUGA LOGATEC z.o.o., Tovarniška
c. 3, Logatec

Skrajšana firma: KGZ LOGATEC z.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1999:

0130 Mešano kmetijstvo; 0201 Goz-
darstvo; 0202 Gozdarske storitve; 1551
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 2010 Žaganje in skobljanje lesa

ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Oglaševanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 7513 Dejavnost javnih ustanov za
pospeševanje poslovnih dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 Posred-
ništvo specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, razen farmacevtskih izdel-
kov in pod šifro 74.12 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje razen revizijske dejav-
nosti.

Rg-1580
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09653 z dne 8. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa PREDILNICA LITIJA HOLDING
d.d., sedež: Kidričeva 1, 1270 Litija, pod
vložno št. 1/30061/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti,
zastopnikov, članov nadzornega sveta in sta-
tuta s temile podatki:

Matična št.: 1254103
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Tesla Marija, Hrastnik, Novi Log
19e, razrešena 24. 8. 1999 in ponovno
imenovana za direktorico.
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Člani nadzornega sveta: Vukovič Vida,
Črne Stanislav, Obermajer Janja, Žlabravec
Verica in Štritof Andrej, izstopili 24. 8. 1999
ter Žlabravec Verica – predsednica, Vuko-
vič Vida – namestnica predsednice, Črne
Stanislav, Obermajer Janja in Štritof Andrej,
vstopili 24. 8. 1999.

Dejavnost, izbrisana dne 8. 12. 1999:
7415 Upravljanje s holding družbami.

Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1999:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6412 Kurirska dejavnost, razen
javne pošte; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Dejavnost hol-
dingov; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje razen revizijske de-
javnosti.

Sprememba statuta z dne 24. 8. 1999.

Rg-1581
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03730 z dne 7. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa DARUNA, storitveno, proizvod-
no in trgovsko podjetje, d.o.o., Kamnik,
Levstikova 17, sedež: Levstikova 17,
1240 Kamnik, pod vložno
št. 1/06681/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, deleža, uskladitev dejavnosti in spre-
membo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5360226
Osnovni kapital: 4,269.562 SIT
Ustanovitelj: Pfajfar Rudolf, Kamnik, Lev-

stikova 17, vstop 18. 4. 1990, vložek
4,269.562 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 7. 12. 1999:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 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;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah in dnevnih barih; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 7413

Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Oglaševanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
29. 6. 1999.

Rg-1584
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10037 z dne 30. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa SŽ – ŽELEZNIŠKO GRAD-
BENO PODJETJE LJUBLJANA d.d., se-
dež: Ob Zeleni jami 2, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/00113/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti, članov nadzornega sveta, zastopnikov in
statuta s temile podatki:

Matična št.: 5143004
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Podobnik Dimitrij, dipl.str.ing., raz-
rešen 26. 8. 1999 kot začasni direktor; di-
rektor Podobnik Dimitrij, Ljubljana, Rusja-
nov trg 4, imenovan 26.8. 1999.

Člani nadzornega sveta: Zrimc Boris, Ko-
stiov Leon, Hočevar Franc, Hauptman Igor,
Čepon Marko in Božovič Božo, izstopili
29. 7. 1999 ter Zrimc Boris, Kostiov Leon,
Hočevar Franci, Hauptman Igor, Čepon
Marko in Božovič Božo, vstopili 29. 7.
1999.

Dejavnost, vpisana dne 30. 11. 1999:
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 1412 Pridobivanje apnenca, sadre
in krede; 1413 Pridobivanje skrilavcev;
1422 Pridobivanje gline in kaolina; 1430
Pridobivanje mineralov za kemijsko pro-
izvodnjo in proizvodnjo mineralnih gnojil;
1450 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin,
d.n.; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2320 Proizvodnja naftnih derivatov; 2651
Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja ap-
na; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusil-
nih sredstev; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov
in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6412 Kurirska dejavnost, razen jav-
ne pošte; 6420 Telekomunikacije; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-

premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih 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.; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Dejavnost holdingov; 7470 Čiščenje stavb;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Sprememba statuta z dne 29. 7. 1999.

Rg-1587
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04520 z dne 2. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa RAŠICA, Tovarna pletenin
Ljubljana d.d., sedež: Zgornje Gameljne
20, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00079/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.:5036852
Osnovni kapital: 819,285.000 SIT.

Rg-1590
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11369 z dne 30. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa IRMA, Inštitut za raziskavo ma-
terialov in aplikacije d.o.o. Ljubljana, se-
dež: Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/20145/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev, osnovnega kapitala, vložka in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5672872
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: Letsch Hans-Dieter, izstop

22. 10. 1999; IRI d.d., Ljubljana, Sloven-
čeva 95, vstop 21. 9. 1992, vložek
3,000.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
22. 10. 1999.

Rg-1592
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10478 z dne 30. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa KDD – CENTERALNA KLIRIN-
ŠKO DEPOTNA DRUŽBA delniška druž-
ba, sedež: Trg republike 3, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/25989/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5893194
Člani nadzornega sveta: Zrnec Hribar Mi-

lena in Dolinar Vera, izstop 15. 9. 1995 ter
Kos Miro, vstop 15. 9. 1999.
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Rg-1593
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10476 z dne 30. 11. 1999 pri subjek-
tu vpisa MINERAL, Podjetje za pridobiva-
nje, predelavo in montažo naravnega
kamna d.d., sedež: Letališka c. 5, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00259/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5033128
Člani nadzornega sveta: Marinič Milan,

predsednik, vstop 29. 7. 1999; Potočnik
Janez, vstop 29. 7. 1999.

Rg-1596
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09926 z dne 30. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa ROTO LOŽ, proizvodnja okov-
ja, d.o.o., sedež: Lož, Cesta 19. oktobra
52, 1386 Stari trg pri Ložu, pod vložno
št. 1/27549/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5934222
Člani nadzornega sveta: Stein Ronald,

izstop 25. 5. 1999 ter Kohn Rainer, vstop
25. 5. 1999.

Rg-1598
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/12213 z dne 26. 11. 1999 pri subjek-
tu vpisa KOPRON, konstruiranje in proizvod-
nja strojev in opreme, d.o.o., Kamnik, se-
dež: Neveljska pot 22, 1240 Kamnik, pod
vložno št. 1/17797/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča popravni sklep Srg 3424/97
– vpis prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5624258
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Zupančič Jože, Kamnik, Neveljska pot
22, imenovan 10. 6. 1997.

Rg-1599
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02954 z dne 26. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa JRS, družba za razsvetljavo,
signalizacijo, inženiring in proizvodnjo
električne energije d.d., Ljubljana, Litij-
ska 263, sedež: Litijska 263, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/30024/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 1216112
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT.

Rg-1600
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09925 z dne 26. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa VEGA, Proizvodnja optičnih
naprav, d.d., Ljubljana, sedež: Stegne
13a, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/07545/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5045088
Člani nadzornega sveta: Vrhovec Andrej,

izstop 31. 8. 1999; Pranjič Predrag, vstop
31. 8. 1999.

Rg-1602
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10887 z dne 26. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa TOSAMA, Tovarna sanitetne-
ga materiala, d.d., sedež: Šaranovičeva
35, Vir, 1230 Domžale, pod vložno
št. 1/00750/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5033195
Člani nadzornega sveta: Repnik Marinka

in Novak Franc, izstop 5. 7. 1999 ter Mer-
kužič Marjan in Drčar Milan, vstop 5. 7.
1999.

Rg-1605
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03548 z dne 26. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa ETI, Elektroelement d.d. Obre-
zija 5, Izlake, sedež: Obrezija 5, 1411
Izlake, pod vložno št. 1/00225/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
članov nadzornega sveta in statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5042178
Člani nadzornega sveta: Lipovšek Nata-

ša in Strehar Matija, izstop 9. 11. 1999 ter
Bobinac Franc in Drnovšek Ljudmila, vstop
10. 11. 1999.

Sprememba statuta z dne 17. 6. 1999.

Rg-1606
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10723 z dne 25. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa GRAL-ITEO, tržne raziskave
d.o.o., firma v angleškem jeziku:
GRAL-ITEO Marketing Research Ltd., se-
dež: Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/29830/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 1196154
Ustanovitelji: ITEO SVETOVALNI INSTI-

TUT d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
26. 5. 1997, vložek 6,506.962,50 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; GRAL MAR-
KETING, d.o.o., izstop 27. 8. 1999; FES-
SEL – GFK INSTITUT FUR MARKTFOR-
SCHUNG GES.M.B.H., Dunaj, Hainburger
Strasse 33, vstop 27. 8. 1999, vložek
1,946.250 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; enotni poslovni delež, vstop 27. 8.
1999, vložek 4,521,787 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Tavčar Rudi (imetnik
enotnega poslovnega deleža v višini
4,521.787,50 SIT), Kranj, Mlekarska uli-
ca 31, vstop 27. 8. 1999, odgovornost:
ne  odgovarja; Vodopivec Blaž (imetnik
enotnega poslovnega deleža v višini
4,521.787,50 SIT, Ljubljana, Jamova ce-
sta 1, vstop 27. 8. 1999, odgovornost: ne
odgovarja; Arh Tomaž (imetnik enotnega
poslovnega deleža v višini
4,521.787,50 SIT), Ljubljana, Kosova uli-
ca 7, vstop 27. 8. 1999, odgovornost: ne
odgovarja; Arh Meta (imetnica enotnega
poslovnega deleža v višini
4,521.787,50 SIT), Ljubljana, Streliška uli-
ca 1, vstop 27. 8. 1999, odgovornost: ne
odgovarja; Arg Evgenija (imetnica enotne-
ga poslovnega deleža v višini

4,521.787,50 SIT, Ljubljana, Bratov Ku-
navorjev ulica 7, vstop 27. 8. 1999, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
27. 8. 1999.

Rg-1607
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04500 z dne 23. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa VIDEM TRADE, Trgovina in
marketing d.o.o., Ljubljana, sedež: Tom-
šičeva ul. 9, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/11895/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, ustanovite-
ljev, osnovnega kapitala in deležev s temile
podatki:

Matična št.: 5475635
Sedež: 1000 Ljubljana, Pod ježami 5
Osnovni kapital: 4,544.199,25 SIT
Ustanovitelji: VIDEM – CELULOZA, pa-

pir in papirni izdelki, d.o.o., – v stečaju,
Krško, Tovarniška 18, izstop 3. 2. 1995;
Bizjak Zoran, Litija, Dvor pri Bogenšperku
8, vstop 11. 2. 1991, vložek 113.605 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Saprunov Tat-
jana, Ljubljana, Chengdujska c. 14, vstop
11. 2. 1991, vložek 113.605 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Vardjan Celestin, Ljub-
ljana, Sneberško nabrežje 57, vstop
11. 2. 1991, vložek 227.210 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; VITACEL, d.d., Ljublja-
na, Jamova 25, vstop 3. 2. 1995, vložek
4,089.779,25 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-1608
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10859 z dne 23. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa GIMNAZIJA IN EKONOMSKA
SREDNJA ŠOLA TRBOVLJE, sedež: Gim-
nazijska cesta 10, 1420 Trbovlje, pod
vložno št. 1/08253/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5090202000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Lipičnik Darinka, razrešena
21. 12. 1999 kot direktorica zavoda in rav-
nateljica srednje ekonomske šole.

Dejavnost, vpisana dne 23. 11. 1999:
92511 Dejavnost knjižnic.

Rg-1882
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10901 z dne 17. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa HYLA TRADE, zastopanje,
uvoz-izvoz, d.o.o., Ljubljana, sedež: Pot
k sejmišču 35, 1231 Ljubljana-Črnuče,
pod vložno št. 1/25727/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev, dejavnosti in zastopnikov ter akta o
ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5860458
Ustanovitelj: Pogačar Janez, izstop

8. 10. 1999; Erjavec Dorotej, izstop 8. 10.
1999; Strlek Kresimir, izstop 8. 10. 1999;
Metzger Wilfried, izstop 8. 10. 1999; HYLA
INTERNATIONAL GMBH & CO KG, Fil-
derstradt, Hornbergerstrasse 49, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Pogačar Janez, razrešen 8. 10.
1999; zastopnik Erjavec Dorotej, razrešen
8. 10. 1999; direktorica Pogačar Polonca,
Trzin, Ploščad dr. Tineta Zajca 6, imenova-
na 8. 10. 1999; zastopnik Metzger Wilfried,
Reutlingen, Lachenhauweg 4, razrešen
8. 10. 1999 in imenovan za namestnika di-
rektorice.

Dejavnost, vpisana dne 17. 11. 1999:
51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 51620 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi 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 dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 8. 10. 1999.

Rg-1884
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11507 z dne 22. 11. 1999 pod št.
vložka 1/32518/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1467999
Firma: SID INVEST, poslovne storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: SID INVEST, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kotnikova 28
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: KOMPONENTE-SISTEMI,

trgovina in storitve, d.o.o, Ljubljana, Kotni-
kova 28, vstop 3. 11. 1999, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Podrebršek Darko, Ljubljana, Metel-
kova 30, vstop 3. 11. 1999, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bizaj Rudolf, Cerknica, Lokovska uli-
ca 12, imenovan 3. 11. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 22. 11. 1999:
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74150 Dejavnost holdingov; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-1885
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04486 z dne 22. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa KROPF, proizvodnja, trgovina,
posredništvo in storitve d.n.o., Ljublja-
na, sedež: Zaloška 228b, 1260 Ljublja-
na-Polje, pod vložno št. 1/27285/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, dejavnosti in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5893330
Ustanoviteljica: Kropf Anamarija, izstop

10. 3. 1999; Kropf Bernarda, Ljubljana, Za-
loška cesta 228b, vstop 10. 3. 1999, od-
govornost:  odgovarja s svojim premože-
njem.

Dejavnost, izbrisana dne 22. 11. 1999:
741 Pravne, računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje;
raziskovanje trga in javnega mnenja; podjet-
niško svetovanje; upravljanje s holding druž-
bami.

Dejavnost, vpisana dne 22. 11. 1999:
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 2742 Proizvodnja aluminija;
2745 Proizvodnja drugih neželeznih kovin;
2872 Proizvodnja lahke kovinske embala-
že; 28720 Proizvodnja lahke kovinske em-
balaže; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov
in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5224 Trgovina na s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5274
Druga popravila, d.n.; 55303 Dejavnost
slaščičarn, kavarn; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7310 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 73103 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju kmetijstva in so-
rodnih dejavnosti; 73104 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju medici-
ne; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja in humanisti-
ke; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 73202 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7440 Oglaševanje;
74400 Oglaševanje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 90001 Zbiranje in odvoz
odpadkov; 92623 Druge športne dejavno-
sti; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 7. 1999.

Rg-1886
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11001 z dne 23. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa STUDIO DOMICIL, trgovina,
projektiranje, inženiring in promet z ne-
premičninami, d.o.o., Pohorskega bata-
ljona 85c, Ljubljana, sedež: Pohorskega
bataljona 85c, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/11513/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža,
družbene pogodbe in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5887429
Firma: STUDIO DOMICIL, trgovina,

projektiranje, inženiring in promet z ne-
premičninami, d.o.o., Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Opekarska
13b

Dejavnost, izbrisana dne 23. 11. 1999:
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7440 Ekonomsko propa-
giranje.

Dejavnost, vpisana dne 23. 11. 1999:
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7011 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 7012 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 7440
Oglaševanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 1. 1999.

Rg-1887
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10230 z dne 23. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa DOM DECOR, inženiring, mar-
keting, proizvodnja, komercialno posre-
dovanje in zastopanje d.o.o. Ljubljana,
sedež: Cesta v Gorice 40, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/12156/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, ustanoviteljev, zastopni-
kov, spremembo in uskladitev dejavnosti ter
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5487439
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Vister Gregor, Ljubljana,

Šarhova 4, vstop 6. 3. 1991, vložek
1,749.930 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Oblak Franci, izstop 6. 9. 1999; DOM
DECOR d.o.o., Ljubljana, Cesta v Gorice
40, vstop 6. 9. 1999, vložek 350.070 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Vister Gregor, razrešen 9. 9. 1999
kot namestnik direktorja in imenovan za di-
rektorja; direktor Oblak Franci, razrešen
9. 9. 1999.

Dejavnost, izbrisana dne 23. 11. 1999:
361 Proizvodnja pohištva; 511 Posredniš-
tvo; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 514 Trgo-
vina na debelo z izdelki široke porabe; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdel-
ki; 517 Druga trgovina na debelo; 632 Dru-
ge pomožne dejavnosti v prometu; 633 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6330 Storitve potovalnih agencij in
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organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 741 Pravne, računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti; davčno svetovanje; raziskovanje trga in
javnega mnenja; podjetniško svetovanje;
upravljanje s holding družbami; 742 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 744 Ekonom-
sko propagiranje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje.

Dejavnost, vpisana dne 23. 11. 1999:
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
6110 Pomorski promet; 63300 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Oglaševanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 9. 1999.

Rg-1888
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04521 z dne 23. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa MWS SYSTEM, podjetje za tr-
govino, gostinstvo in turizem, d.o.o., se-
dež: Dunajska 217, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/29320/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža,
ustanoviteljev, osnovnega kapitala, dejavno-
sti in uskladitev dejavnosti ter spremembo
akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 1196243
Sedež: 1000 Ljubljana, Stari trg 19
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Podboj Marko, izstop

10. 8. 1999; Podboj Ana, Ljubljana, Hranil-
niška ulica 3, vstop 10. 8. 1999, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, izbrisana dne 23. 11. 1999:
5530 Gostinske storitve prehrane; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana dne 23. 11. 1999:
51310 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 51350 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina
na debelo s tekstilom; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
52110 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah, pretežno z živili; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 52220 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 52230 Trgovi-
na na drobno z ribami, raki, mehkužci;

52240 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5530 Dejavnost pre-
hrambenih gostinskih obratov; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 55510 Dejav-
nost menz; 55520 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 65210 Fi-
nančni zakup (leasing); 70110 Organizaci-
ja izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 71210 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil
v najem; 74150 Dejavnost holdingov;
74400 Oglaševanje.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 10. 8. 1999.

Rg-1890
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10278 z dne 29. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa HEKURE, trgovina, založniš-
tvo, časopisna dejavnost, d.o.o., sedež:
Borovec 2, 1315 Velike Lašče, pod vlož-
no št. 1/30227/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, ustanovi-
teljev, dejavnosti, zastopnikov in uskladitev
dejavnosti ter spremembo akta o ustanovitvi
družbe s temile podatki:

Matična št.: 1272888
Sedež: 1000 Ljubljana, Prešernova 5
Ustanoviteljica: Babič Nina, izstop 30. 8.

1999; Rojc-Debeljak Danica, Velike Lašče,
Plosovo 1, vstop 30. 8. 1999, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Babič Nina, razrešena 30. 8.
1999; direktorica Rojc-Debeljak Danica,
imenovana 30. 8. 1999.

Dejavnost, izbrisana dne 29. 11. 1999:
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 7440
Ekonomsko propagiranje; 85324 Druge so-
cialne dejavnosti.

Dejavnost, vpisana dne 29. 11. 1999:
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 5521 De-
javnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 7440 Oglaševanje;
85324 Dejavnost varstveno delovnih cen-
trov.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 30. 8. 1999.

Rg-1894
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03676 z dne 2. 12. 1999 pod št.
vložka 1/32551/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1430483
Firma: SANEX, trgovsko in proizvod-

no podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: SANEX, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Adamičeva 8
Osnovni kapital: 3,040.000 SIT
Ustanovitelj: Repovž Marko, Ljubljana,

Adamičeva 8, vstop 9. 6. 1999, vložek
3,040.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Repovž Marko, imenovan 9. 6.
1999, zastopa družbo kot namestnik direk-
torja; direktor Hudin Franci, Vrhnika, Lesno
brdo 71, imenovan 9. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 2. 12. 1999:
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 3621
Kovanje kovancev in medalj; 3622 Pro-
izvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3630
Proizvodnja glasbil; 3640 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižu-
terije; 3662 Proizvodnja metel in krtač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na 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 toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som 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 tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
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dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina 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 kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina 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 gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, 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 stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6022 Dejavnost taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 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 Upravlja-

nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
73104 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju medicine; 73201 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 73202 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju humanisti-
ke; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Dejavnost holdingov; 74201 Geodet-
sko, geološko, geofizikalno, geokemično in
drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Oglaše-
vanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-1895
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10362 z dne 2. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa SUPP-SMREKAR, podjetje za
svetovanje, storitve in trgovino k.d., Vir,
sedež: Vir, Hubadova ul. 9, 1230 Dom-
žale, pod vložno št. 1/16659/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti in spremembo družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5601207
Dejavnost, vpisana dne 2. 12. 1999:

5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 51640 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 51700 Druga trgovina na debelo;
60240 Cestni tovorni promet; 63210 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 63300 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 67130 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 70110 Organizacija izvedbe ne-
premičninskih projektov za trg; 70120 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 71330 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z računal-

niškimi programi; 72300 Obdelava podat-
kov; 72400 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 72600 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 73103 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju kmetijstva in sorod-
nih dejavnosti; 73201 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družboslov-
ja; 74120 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 9. 1999.

Rg-1897
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11490 z dne 9. 12. 1999 pod št.
vložka 1/32580/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1467972
Firma: MERCOM TRADE, Trgovina in

zastopstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: MERCOM TRADE,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 132
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: ALLMA HOLDING ANSTALT

VADUZ, Vaduz, P.O. Box 546, Lettstrasse
18, vstop 13. 10. 1999, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Rinat Vafin, Almaty, Zukovskogo uli-
ca 4, imenovan 13. 10. 1999; prokurist Kri-
žaj Matjaž, Škofja Loka, Partizanska cesta
42, imenovan 13. 10. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 9. 12. 1999:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5551 Dejavnost menz; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6412 Kurirska dejavnost, ra-
zen javne pošte; 6420 Telekomunikacije;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7011 Organizacija izvedbe ne-
premičninskih projektov za trg; 7012 Trgo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
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lava podatkov; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7460 Poizvedovalne de-
javnosti in varovanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 7525
Zaščita in reševanje pri požarih in nesre-
čah; 8042 Drugo izobraževanje.

Pri dejavnosti pod šifro G 52.48 družba
opravlja vse, razen dejavnosti z orožjem,
strelivom in razstrelivom; pod šifro J 67.13
družba opravlja samo dejavnost menjalnic
in zastavljalnic; pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijskih dejavnosti;
pod šifro K 74.14 družba opravlja vse, ra-
zen arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci; pod šifro K 74.60
družba opravlja vse, razen poizvedovalne
dejavnosti.

Rg-1898
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11000 z dne 9. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa JAE, podjetje za elektroniko,
d.o.o., Medvode, Cesta v Žlebe 4, sedež:
Cesta v Žlebe 4, 1215 Medvode, pod
vložno št. 1/05365/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža, fir-
me, skrajšane firme, osnovnega kapitala,
deležev, dejavnosti, akta o ustanovitvi druž-
be in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5648637
Firma: JAE, podjetje za elektroniko,

d.o.o.
Skrajšana firma: JAE, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Brnčičeva 13
Osnovni kapital: 2,502.000 SIT
Ustanovitelj: Jarc Ambrož, Medvode, Ce-

sta v Žlebe 4, vstop 11. 1. 1990, vložek
2,502.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 9. 12. 1999:
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3110 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
32200 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih na-
prav; 32300 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, naprav in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-

ništvo 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 rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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 motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 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 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi 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 le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 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; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi 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 Trgovi-

na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, 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 drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 70110 Orga-
nizacija izvedbe nepremičninskih projektov
za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 25. 10. 1999.

Rg-1899
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10872 z dne 9. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa INTRADOS, projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana, Kamniška 20, sedež: Kam-
niška 20, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/04231/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, firme, na-
slova ustanovitelja in zstopnika, spremem-
bo dejavnosti in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5386152
Firma: INTRADOS, projektiranje, inže-

niring in tehnično svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Prekmur-
ska 6

Ustanoviteljica: Bešter Tanja, Ljubljana,
Sketova 6, vstop 22. 12. 1989, vložek
826.638 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bešter Tanja, imenovana 30. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana dne 9. 12. 1999:
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7440 Ekonomsko propagiranje.
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Dejavnost, vpisana dne 9. 12. 1999:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektor za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7440 Oglaševanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
18. 10. 1999.

Rg-1900
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11499 z dne 9. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa RAM 2, trgovina, proizvodnja,
zastopanje in inženiring, d.o.o., sedež:
Bratislavska 7, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/22886/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti, za-
stopnikov, družbene pogodbe in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5768756
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Čučnik Rado, Avstrija, Klagenfurt, We-
hrweg 1, imenovan 13. 10. 1999.

Dejavnost, izbrisana dne 9. 12. 1999:
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami.

Dejavnost, vpisana dne 9. 12. 1999:
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih na-
prav; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, ča-
sopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 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 stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6521 Finančni zakup (leasing);
7011 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 7012 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
13. 10. 1999.

Rg-1901
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10434 z dne 10. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa AS DOMŽALE SERVIS, in trgo-
vina d.o.o. Domžale, sedež: Ljubljanska
1, 1230 Domžale, pod vložno
št. 1/20684/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in članov
nadzornega sveta ter družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5704057
Člani nadzornega sveta: Hribar Jože in

Jeras Rafael, izstop 6. 9. 1999 ter Anžlin
Danijel in Likovič Peter, vstop 6. 9. 1999.

Dejavnost, izbrisana dne 10. 12. 1999:
5530 Gostinske storitve prehrane; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 6022 Storitve
taksistov; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 9000 Storitve javne higiene.

Dejavnost, vpisana dne 10. 12. 1999:
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za raz-
vedrilo in šport; 3541 Proizvodnja motornih
koles; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5530 Dejav-
nost prehrambenih gostinskih obratov;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih ba-
rih; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55510 Dejavnost
menz; 6022 Dejavnost taksistov; 6330 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7011 Organi-
zacija izvedbe nepremičninskih projektov
za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 7440 Oglaševanje; 9000 Odstranje-
vanje odpadkov in odplak; druge dejavno-
sti javne higiene.

Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 9. 1999.

Rg-1902
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/12799 z dne 13. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa VEGASTAR, trgovina in stori-
tve d.o.o., Trzin, sedež: Blatnica 14,
1236 Trzin, pod vložno št. 1/29720/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5739608
Sedež: 1236 Trzin, Brodišče 24.

Rg-2003
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 99/11002 z dne 27. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa CONTA, Podjetje za inženi-
ring, proizvodnjo, trgovino in storitve
d.o.o., Ljubljana, Dalmatinova 7, sedež:
Dalmatinova 7, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/03517/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža, osnovnega kapitala, deleža,
naslova ustanovitelja in zastopnika ter akta
o ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5310130
Firma: CONTA, storitve in svetovanje

d.o.o. Ljubljana
Skrajšana firma: CONTA d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 150
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Mali Nataša, Ljubljana,

Kunaverjeva 6, vstop 17. 12. 1989, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Mali Nataša, imenovana
18. 4. 1991, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 4. 10. 1999.

Rg-2006
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/12556 z dne 27. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa SDM, informatika, računalniš-
tvo in trgovina, d.o.o., sedež: Dimičeva
16, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/32236/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 1447181
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška ce-

sta 19a.

Rg-2007
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/12491 z dne 27. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa UČILNA, proizvodnja in trgovi-
na d.o.o. Ljubljana, sedež: Tržaška 36,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/28505/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, osnovnega
kapitala, deleža in akta o ustanovitvi družbe
s temile podatki:

Matična št.: 5950708
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta na Br-

do 43
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Prosen Miloš, Ljubljana, Po-

klukarjeva 39, vstop 21. 3. 1996, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 24. 11. 1999.

Rg-2008
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13682 z dne 28. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa HOTENJKA, trgovsko podjet-
je, Hotedršica, d.o.o., sedež: Hotedršica
104, 1372 Hotedršica, pod vložno
št. 1/10909/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, firme, skraj-
šane firme, osnovnega kapitala, deležev,
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dejavnosti, zastopnikov in akta o ustanovitvi
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5461154
Firma: HOTENJKA, lepila, barve, par-

keti, d.o.o.
Skrajšana firma: HOTENJKA, d.o.o.
Sedež: 1351 Brezovica pri Ljubljani,

Tržaška 513b
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanovitelj: Mavsar Milan, Brezovica pri

Ljubljani, Remškarjeva c. 32, vstop 26. 11.
1996, vložek 2,200.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Mavsar Luka, Brezovica pri Ljubljani,
Remškarjeva cesta 32, imenovan 29. 11.
1999.

Dejavnost, izbrisana dne 28. 12. 1999:
5530 Gostinske storitve prehrane; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.

Dejavnost, vpisana dne 28. 12. 1999:
02020 Gozdarske storitve; 20510 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51700 Druga trgovi-
na na debelo; 52330 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 5530
Dejavnost prehrambenih gostinskih obra-
tov; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežni hrestavracij, picerij; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in
dnevnih barih; 55402 Točenje pijač in na-
pitkov v diskotekah in nočnih barih; 6330
Dejavnost potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 71320 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 71330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 74400 Oglaševanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 29. 11. 1999.

Rg-2009
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15212 z dne 29. 12. 1999 pod št.
vložka 1/32657/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1483803
Firma: MB TRAK BRENČIČ & CO., pro-

izvodnja, storitve in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: MB TRAK BRENČIČ &

CO., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1373 Rovte, Petkovec 39
Ustanovitelji: Brenčič Marjan, Brenčič

Silva in Brenčič Frančišek, vsi Rovte, Pet-
kovec 39, vstopili 21. 12. 1999, odgovor-
nost:  odgovarjajo s svojim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Brenčič Marjan, imenovan 21. 12.
1999; zastopnica Brenčič Silva, imenovana
21. 12. 1999, zastopa družbo kot namest-
nica direktorja; zastopnik Brenčič Fran-
čišček, imenovan 21. 12. 1999, zastopa
družbo kot namestnik direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 12. 1999:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 02010
Gozdarstvo; 02020 Gozdarske storitve;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 20510 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 36630 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 45220 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51700 Druga trgovina na debelo;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52500 Tr-
govina 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 pro-
dajaln; 52740 Druga popravila, d.n.; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 90005 Druge
dejavnosti javne higiene; 93050 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Rg-2010
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13670 z dne 29. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa SINEL FRA d.o.o., izvoz-uvoz
Ljubljana, sedež: Dunajska 156, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/21928/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5730252
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Košorok Nenad, razrešen 17. 12.
1999; direktor Juričev Robert, Ljubljana,
Pod lipami 4, imenovan 17. 12. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 29. 12. 1999:
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 9304 Dru-
ge dejavnosti za nego telesa.

Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 12. 1999.

Rg-2011
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13659 z dne 29. 12. 1999 pod št.
vložka 1/32658/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1488228
Firma: AVTOTEHNA VIS IN MAHKO-

VIC, trgovska družba za prodajo in servi-
siranje vozil, d.o.o.

Skrajšana firma: AVTOTEHNA VIS IN
MAHKOVIC d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1282 Sava pri Litiji, Sp. Log 27
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT

Ustanovitelja: AVTOTEHNA VIS, zasto-
panje, trgovina in servis d.o.o., Ljubljana,
Celovška c. 228, vstop 8. 11. 1999, vlo-
žek 1,071.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Mahkovic Alojz, Sava pri Litiji, Sp.
Log 27, vstop 8. 11. 1999, vložek
1,029.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mahkovic Alojz, imenovan 8. 11.
1999.

Dejavnost, vpisana dne 29. 12. 1999:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni 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 gori-
vi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5272 Popravilo električnih go-
spodinjskih aparatov; 5274 Druga popravi-
la, d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in
dnevnih barih; 55402 Točenje pijač in na-
pitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
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Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7011 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 7012 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Oglaševanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-2012
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/12801 z dne 29. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa KOZOVC, storitveno podjetje
d.o.o., sedež: Slovenska 55a, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/28921/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5985625
Sedež: 1000 Ljubljana, Kersnikova

10a.

Rg-2013
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/12800 z dne 29. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa ZAMP, Avtorska družba d.o.o.,
sedež: Slovenska 55a, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/07538/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5147573
Sedež: 1000 Ljubljana, Kersnikova

10a.

Rg-2014
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/12731 z dne 29. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa SL-KING, inženiring d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Neubergerjeva 21,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/24774/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5854563
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska ce-

sta 113.

Rg-2015
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 1999/10967 z dne 29. 12. 1999 pri
subjektu vpisa L-VINMAR, trgovsko in
proizvodno podjetje, d.o.o., Kamnik, se-
dež: Orehova 9, 1240 Kamnik, Šmarca,
pod vložno št. 1/19261/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, osnovnega kapitala, dele-
žev in akta o ustanovitvi družbe s temile
podatki:

Matična št.: 5641497
Firma: VINTONI, trgovsko in proizvod-

no podjetje, d.o.o. Kamnik
Skrajšana firma: VINTONI, d.o.o. Kam-

nik
Osnovni kapital: 2,102.463 SIT

Ustanovitelj: Lužar Vinko, Kamnik, Šmar-
ca, Orehova 9, vstop 29. 6. 1992, vložek
2,102.463 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 12. 10. 1999.

Rg-2016
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/12804 z dne 30. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa KENTENA, avtomatizacija vho-
dov d.o.o., sedež: Dimičeva 16, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/30958/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, naslova ustanovitelja in zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 1319035
Sedež: 1236 Trzin, Brezovce 9
Ustanovitelj: Lukežič Borut, Ljubljana,

Igriška ulica 8, vstop 24. 9. 1998, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lukežič Borut, imenovan 24. 9.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-2017
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/12803 z dne 30. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa SPIKA, International Trade
Company – mednarodna trgovska druž-
ba d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska
156, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/21038/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev s te-
mile podatki:

Matična št.: 5719160
Ustanovitelj: Pleše Pavel, izstop 3. 11.

1999; SPIKA, International trade company
– Mednarodna trgovska družba d.o.o., Ljub-
ljana, Dunajska 156, vstop 3. 11. 1999,
vložek 319.671,10 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-2020
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13709 z dne 30. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa ESKO TRADE d.o.o., Družba
za trgovino in zastopanje, Ljubljana, se-
dež: Ulica Jožeta Jame 12, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/31317/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1319868
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v Mest-

ni log 90.

Rg-2022
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13671 z dne 30. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa SPORTCLUB, Podjetje za
šport in rekreacijo, d.o.o., Ljubljana, Gor-
tanova 22, sedež: Gortanova 22, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/19336/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5642230
Ustanoviteljica: Knaus Daniel, izstop

15. 11. 1999; Peršolja Branka, Ljubljana,

Vidmarjeva 8, vstop 26. 5. 1995, vložek
2,378.783 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-2025
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/14871 z dne 3. 1. 2000 pri subjek-
tu vpisa ODVETNIŠKA DRUŽBA ČEFER-
IN, odvetniška družba za opravljanje od-
vetniškega poklica o.p., Grosuplje, se-
dež: Pod gozdom IV/18, 1290 Grosup-
lje, pod vložno št. 1/23224/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5772923
Sedež: 1290 Grosuplje, Taborska ce-

sta št. 13.

Rg-2026
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/14941 z dne 4. 1. 2000 pri subjek-
tu vpisa MAIA, proizvodnja in trgovina,
d.o.o., Domžale, Masljeva ulica 3, sedež:
Masljeva ulica 3, 1230 Domžale, pod
vložno št. 1/02739/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov, družbene pogodbe in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5299756
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Vipotnik Andrej, Ljubljana, Brajnikova
18, razrešen 16. 12. 1999 in imenovan za
prokurista; direktorica Pirnat Majda, Dom-
žale, Količevo 44, imenovana 16. 12.
1999.

Dejavnost, izbrisana dne 4. 1. 2000:
1571 Prizvodnja pripravljenih krmil za živali;
1572 Proizvodnja krmil za hišne živali; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5551 Storitve
menz; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje.

Dejavnost, vpisana dne 4. 1. 2000:
1571 Proizvodnja krmil; 1572 Proizvodnja
krmil za hišne živali; 5530 Dejavnost pre-
hrambenih gostinskih obratov; 5551 Dejav-
nost menz; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7415 De-
javnost holdingov; 7440 Oglaševanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 12. 1999.

Rg-2027
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13683 z dne 4. 1. 2000 pri subjek-
tu vpisa TETRA PAK, trgovinska družba,
d.o.o., sedež: Špruha 36, 1234 Mengeš,
IOC Trzin, pod vložno št. 1/25222/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, osnovnega kapitala, deleža, se-
deža ustanovitelja, zastopnikov, akta o usta-
novitvi družbe ter popravek matične številke
s temile podatki:

Matična št.: 5834015
Sedež: 1236 Trzin, Špruha 36
Osnovni kapital. 40,584.574,16 SIT
Ustanovitelj: TETRA PAK HOLDING

GMBH, Hochheim/Main, Feldbergstrasse 9,
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vstop 9. 2. 1994, vložek
40,584.574,16 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Soderstrom Lars Goran, razrešen
10. 12. 1999; direktor Sapachlaris Chry-
sostomos, razrešen 10. 12. 1999; direktor
Lickiewicz Jan, razrešen 10. 12. 1999; di-
rektor Petersen Soren Ischiel, razrešen
10. 12. 1999; direktor Hansson Tomas
Erik, razrešen 10. 12. 1999; direktor
Skeppstedt Per Johan, razrešen 10. 12.
1999.

Dejavnost, vpisana dne 4. 1. 2000:
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 10. 12. 1999.

Rg-2029
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13678 z dne 5. 1. 2000 pri subjek-
tu vpisa AVTOTEHNA GVTO, trgovska
družba za gospodarskimi vozili in drugo
transportno opremo, d.o.o., sedež: Ce-
lovška c. 228, 1117 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/27168/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5925916
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Novak Viljem, razrešen 31. 12.
1999; direktor Dobravec France, Nova vas,
Velike Bloke 18, imenovan 1. 1 . 2000.

Rg-2031
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/14771 z dne 5. 1. 2000 pri subjek-
tu vpisa KAMPO, podjetje za proizvodnjo
notranje opreme in trgovino, d.o.o., Me-
denska 1, Ljubljana, sedež: Medenska
1, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/04884/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, dejavnosti, akta o ustanovitvi in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5331633
Firma: KAMPO, podjetje za proizvod-

njo notranje opreme in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: KAMPO d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 5. 1. 2000:

2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3512
Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedri-
lo in šport; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohiš-
tva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih 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 stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5530 Dejavnost prehrambenih gostin-
skih obratov; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 7011 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 7012 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 20. 12. 1999.

Rg-2032
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/14940 z dne 6. 1. 2000 pri subjek-
tu vpisa MINERALKA, proizvodnja negor-
ljivih materialov d.o.o., sedež: Ulica
4. maja 16, 1380 Cerknica, pod vložno
št. 1/11700/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5854393
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-

tor Kohler Rolf Andreas Franz, razrešen
26. 11. 1999; prokurist Heresch Franz, Av-
strija, Graz, Schubertstrasse 72, razrešen
26. 11. 1999 in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo skupno z drugim direktorjem.

Rg-2035
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/01145 z dne 10. 1. 2000 pri sub-

jektu vpisa IVAS, svetovalno podjetje, Lo-
gatec, d.o.o., sedež: Tovarniška 14,
1370 Logatec, pod vložno
št. 1/14738/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5571979
Dejavnost, izbrisana dne 10. 1. 2000:

5530 Gostinske storitve prehrane; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 70100 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami.

Dejavnost, vpisana dne 10. 1. 2000:
5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih
obratov; 63300 Dejavnost potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 70110 Organi-
zacija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami; 74140 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80421 Dejavnost glasbenih in
drugih umetniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 8. 1998.

Rg-2034
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/14767 z dne 6. 1. 2000 pri subjek-
tu vpisa INTEGRAL STOJNA, Avtobusni
promet, d.o.o., sedež: Reška cesta 1,
1330 Kočevje, pod vložno
št. 1/13156/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5517010
Sprememba družbene pogodbe z dne

26. 11. 1999.

Rg-2036
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/12490 z dne 10. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa MIGA d.o.o., podjetje za izde-
lavo programske opreme, svetovanje,
marketing, inženiring, organizacijo pro-
izvodnje ter komercialno posredovanje,
sedež: Trg osvoboditve 16, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/02860/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, naslova ustanovitelja, družbene po-
godbe in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5302072
Sedež: 1000 Ljubljana, Koseška 8
Ustanovitelj: Hribar Janez, Mengeš, Gro-

beljska cesta 35, vstop 30. 5. 1994, vlo-
žek 553.700 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 1. 2000:
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
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niško opremo; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Oglaševanje; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 8042 Drugo izobraževanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 3. 1999.

Rg-2038
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/12802 z dne 10. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa SKOK ŠPORT, podjetje za
šport, trgovino, gostinstvo, turizem in
storitve, d.o.o., Marinovševa 8, Ljublja-
na Šentvid, sedež: Marinovševa 8, 1210
Ljubljana, pod vložno št. 1/14342/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, dejavnosti, osnovnega kapitala,
deleža, akta o ustanovitvi družbe in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5670373
Firma: SKOK ŠPORT, podjetje za

šport, trgovino, gostinstvo, turizem in
storitve d.o.o., Ljubljana

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Skok Janez, Ljubljana Šen-

tvid, Marinovševa 8, vstop 14. 12. 1991,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 1. 2000:
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 5522 Dejav-
nost kampov; 5530 Dejavnost prehrambe-
nih gostinskih obratov; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 5551 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 6022 Dejavnost taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomor-
ski promet; 6120 Promet po rekah, jezerih,
prekopih; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6322 Druge pomož-
ne dejavnosti v vodnem prometu; 6330 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev

potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7440 Oglaševanje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 25. 10. 1999.

Rg-2073
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06864 z dne 9. 7. 1999 pri subjektu
vpisa EDUKO, podjetje za računalniški in-
ženiring in izobraževalno-svetovalne sto-
ritve ter zunanjetrgovinski promet – d.o.o.,
sedež: Vurnikova 5, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/09272/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo naslova sede-
ža, naslova ustanoviteljev-zastopnikov, dejav-
nosti, uskladitev dejavnosti in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5428815
Sedež: 1000 Ljubljana, Ul. Pohorske-

ga bataljona 55a
Ustanovitelja: Rijavec Stane, Ljubljana,

Ul. Pohorskega bataljona 55a, vstop
6. 11. 1990, vložek 1,261.978,85 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Rijavec Jadran-
ka, Ljubljana, Ul. Pohorskega bataljona 55a,
vstop 6. 11. 1990, vložek 241.978,85 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Rijavec Stane, imenovan 6. 11. 1990,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnica Ri-
javec Jadranka, imenovana 6. 11. 1990, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 7. 1999:
2211 Izdajanje knjig; 2214 Izdajanje po-
snetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev za-
pisa; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekle-
nino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-

vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, ča-
sopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 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 dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6420 Te-
lekomunikacije; 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju na-
ravoslovja in tehnologije; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7320 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja in hu-
manistike; 73201 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju humanistike; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izo-
braževanje; 80421 Dejavnost glasbenih in
drugih umetniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 8532 Izvajanje socialno-
varstvenih programov in storitev; 85321
Dejavnost centrov za socialno delo; 9112
Dejavnost strokovnih združenj; 9133 De-
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javnost drugih organizacij, d.n.; 92623
Druge športne dejavnosti; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 11. 1998.

Rg-2077
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/02272 z dne 7. 5. 1999 pri subjektu
vpisa TIRING, inženiring, d.o.o., Trzin, se-
dež: Motnica 11, 1236 Trzin, pod vložno
št. 1/20606/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča popravni sklep 2173/98 zaradi datu-
ma pristopitve ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5819296
Ustanovitelj: Kepa Bogomir, Litija, Ježa 2,

vstop 7. 12. 1993, vložek 4,776.288,50 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-2081
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11012 z dne 28. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa MAG INTERTRADE, podjetje
za trgovino in zunanjo trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Brnčičeva 13, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/15734/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5570794
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Trontelj Alojz, razrešen 7. 9. 1999;
direktor Trontelj Primož, Ljubljana, Ve-
rovškova 43, imenovan 7. 9. 1999.

Rg-2082
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10552 z dne 8. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa GENOS, podjetje za trgovino
in računalništvo d.o.o., Linhartova 5,
Ljubljana, sedež: Linhartova 5, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/02946/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, uskladitev dejavnosti in spremem-
bo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5328276
Firma: GENOS, Podjetje za trgovino,

zastopstva in storitve d.o.o., Ljubljana
Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1999:

5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5146 Trgovina na debelo s farma-
cevtskimi izdelki; 5155 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 70120 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74400 Oglaševanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 10. 1999.

Rg-2087
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/12996 z dne 24. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa ZORAN THALER, mednarodni
consulting, d.o.o., Ljubljana, sedež: Beet-
hovnova 12, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/30125/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, osnovnega kapitala, deležev, dejavno-
sti, uskladitev dejavnosti in spremembo ak-
ta o ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 1243110
Firma: MEDNARODNI CONSULTING,

poslovno svetovanje d.o.o.
Skrajšana firma: MEDNARODNI CON-

SULTING d.o.o.
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelj: Thaler Zoran, Ljubljana,

Slomškova ulica 25, vstop 20. 11. 1997,
vložek 2,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Dejavnost, izbrisana dne 24. 12. 1999:
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7415 Upravljanje s holding družbami;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana dne 24. 12. 1999:
7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih
projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 74150 Dejavnost holdin-
gov; 74400 Oglaševanje.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 2. 12. 1999.

Rg-2238
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09968 z dne 1. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa KD NET, premoženjsko sveto-
vanje, d.o.o., sedež: Celovška 91, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/27303/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev in zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5926521
Ustanovitelji: SLOVENICA, Zavaroval-

niška hiša, d.d., Ljubljana, Celovška cesta
206, vstop 14. 1. 1998, vložek
1,125.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; INDIVIDA, Svetovalna družba, d.o.o.,
Ljubljana, Cesta v Zgornji log 80, vstop 3. 9.
1999, vložek 375.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Litera Žarko, razrešen 31. 8. 1999;
prokurist Ivanušič Zvonko, razrešen 8. 9.
1999; direktorica Kosec Tatjana, Ljubljana,
Raubarjeva 13, imenovana 8. 9. 1999, pro-
kurist Grah Metod, Murska Sobota, Liškova
ulica 10, imenovan 8. 9. 1999.

Rg-2240
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04283 z dne 1. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa LIK – ATLAS, podjetje za trgo-
vino, inženiring in storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, Samova 12a, sedež: Samova 12a,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/22229/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, osnovnega
kapitala, družbenikov in firme ustanovitelja,
zastopnikov, dejavnosti in družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5730716
Firma: LIK – ATLAS, podjetje za trgo-

vino, inženiring in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: LIK – ATLAS d.o.o.
Osnovni kapital: 12,493.000 SIT
Ustanovitelja: LIK KOČEVJE d.d., Ko-

čevje, Novomeška 5, vstop 12. 2. 1993,
vložek 2,345.666 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Novak Primož, Medvode, Zbiljska
cesta 7, vstop 8. 7. 1999, vložek
624.650 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Potokar Ignac, Ljubljana, Na Korošci
24, razrešen 31. 8. 1999 in imenovan za
namestnika direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev; zastopnik Parkelj Janez, Ljub-
ljana, Ulica nadgoriških borcev 9, razrešen
31. 8. 1999 kot namestnik direktorja in ime-
novan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, izbrisana dne 1. 12. 1999:
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7415 Upravljanje s holding družbami;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana dne 1. 12. 1999:
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, ra-
zen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7415 Dejavnost holdingov; 7440
Oglaševanje; 80421 Dejavnost glasbenih
in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 7. 1999.

Rg-2241
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03742 z dne 1. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa MARKETING, trgovska druž-
ba, d.o.o., Dobrave 4-6, Trzin, sedež: Do-
brave 4-6, 1236 Trzin, pod vložno
št. 1/03690/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev s te-
mile podatki:

Matična št.: 5003300
Ustanovitelj: Šintler Branko, izstop 1. 7.

1999; MARKETING, d.o.o., Trzin, Dobrave
4-6, vstop 1. 7. 1999, vložek
10,234.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-2242
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10416 z dne 6. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa INTEGRAL STOJNA, Avtobu-
sni promet, d.o.o., sedež: Reška cesta 1,
1330 Kočevje, pod vložno
št. 1/13156/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in de-
ležev s temile podatki:

Matična št.: 5517010
Ustanovitelji: Sklad R Slovenije za razvoj,

d.d., izstop 27. 12. 1998; Begič Jurica, Ko-
čevje, Heroja Marinclja 9, vstop 16. 6. 1991,
vložek 1,426.000 SIT, odgovornost: ne  od-
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govarja; Boc Miran, Kočevje, Kidričeva 6,
vstop 16. 6. 1991, vložek 1,496.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Janež Zlatko,
Draga, Črni potok pri Dragi 16, vstop
16. 6. 1991, vložek 1,138.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Japundža Radmila,
Kočevje, Heroja Marinclja 8, vstop
16. 6. 1991, vložek 850.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Jezeraškič Slavko, Ko-
čevje, Trg zbora odposlancev 55, vstop
16. 6. 1991, vložek 1,467.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Kenda Stanislav, Ko-
čevje, Mestni log II 13, vstop 16. 6. 1991,
vložek 1,526.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Klepec Stanislav, Osilnica, Ribjek
5, vstop 16. 6. 1991, vložek 1,992.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Kobler Stani-
slav, Kočevje, Kočevska c. 127, Dolga vas,
vstop 16. 6. 1991, vložek 2,115.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Koritnik Milan,
Kočevje, Mahovnik 40, vstop 16. 6. 1991,
vložek 1,195.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Košir Ivan, Dolenja vas, Grčarice
21, vstop 16. 6. 1991, vložek
1,441.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Lončar Štefan, Stara Cerkev, Dolnje Ložine
2, vstop 16. 6. 1991, vložek 1,597.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Martič Andreja,
Kočevje, Kajuhovo naselje 2, vstop
16. 6. 1991, vložek 1,516.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Marušič Andrej, Ko-
čevje, Trg zbora odposlancev 54, vstop
16. 6. 1991, vložek 1,260.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Ofak Ivan, Kočevje,
Heroja Marinclja 8, vstop 16. 6. 1991, vlo-
žek 2,675.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Rožman Anton, Kočevje, Kajuhovo na-
selje 19, vstop 16. 6. 1991, vložek
1,788.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Škofic Vinko, Kočevje, Ljubljanska 33, vstop
16. 6. 1991, vložek 1,709.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Šilc Andrej, Ribnica,
Nemška vas 42a, vstop 16. 6. 1991, vložek
1,280.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Šolaja Ljuban, Kočevje, Kajuhovo naselje 49,
vstop 16. 6. 1991, vložek 1,562.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Štimac Alojzij,
Vas, Potok 14, vstop 16. 6. 1991, vložek
1,757.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Valenčič Boris, Kočevje, Heroja Marinclja 7,
vstop 16. 6. 1991, vložek 1,141.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Valentič Ivan,
Kočevje, Turjaško naselje 3, vstop
16. 6. 1991, vložek 1,233.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Vesel Cveto, Osilni-
ca, Sela 28, vstop 16. 6. 1991, vložek
2,016.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Vesel Francois, Ribnica, Trg V. Vlahoviča 10,
vstop 16. 6. 1991, vložek 1,672.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Vesel Vinko,
Kočevje, Mestni log II/41, vstop
16. 6. 1991, vložek 1,592.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Žagar Jožko, Draga,
Srednja vas 6, Draga, vstop 16. 6. 1991,
vložek 1,919.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Ahac Ervin, Kočevje, Rudarsko na-
selje 26, vstop 15. 12. 1994, vložek
1,058.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Goljevšček Petra, Kočevje, Turjaško naselje
6, vstop 15. 12. 1994, vložek 663.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Kaluža Zdrav-
ko, Kočevje, Livold 8b, vstop 15. 12. 1994,
vložek 913.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Kljun Metod, Ribnica, Žlebič 40a,
vstop 15. 12. 1994, vložek 818.000 SIT,

odgovornost: ne  odgovarja; Petek Srečko,
Stara Cerkev, Gorenje 16, vstop 15. 12.
1994, vložek 906.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Polajnar Jernej, Kočevje,
Bračičeva ulica 30, vstop 15. 12. 1994,
vložek 706.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Strle Franc, Loški potok, Hrib,
Loški potok 98, vstop 15. 12. 1994, vlo-
žek 1,004.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Šutej Dragica, izstop 15. 6. 1997;
Šutej Mladen, Kočevje, Turjaško naselje 15,
vstop 21. 10. 1998, vložek 323.500 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Šutej Darko,
Kočevje, Turjaško naselje 15, vstop 21. 10.
1998, vložek 323.500 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Rg-2243
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03603 z dne 7. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa GOSPODARSKI VESTNIK, za-
ložniška skupina d.d., sedež: Dunajska
5, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/12516/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, dejavnosti in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5049121
Osnovni kapital: 351,920.000 SIT
Dejavnost, izbrisana dne 7. 12. 1999:

7440 Ekonomsko propagiranje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Dejavnost, vpisana dne 7. 12. 1999:
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 7411 Pravno svetovanje;
7440 Oglaševanje; 7481 Fotografska de-
javnost; 8042 Drugo izobraževanje.

Sprememba statuta z dne 29. 6. 1999.

Rg-2244
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10119 z dne 7. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa MAGNETI LJUBLJANA, Pod-
jetje za proizvodnjo magnetnih materia-
lov, d.d., sedež: Stegne 37, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/02335/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5045789
Člani nadzornega sveta: Erman Grega,

Vrhovec Maja, Buda Gorazd, Stare Brane,
Kovač Simon in Arnejšek Jakob, vsi izstopili
12. 5. 1998 ter Erman Grega, Jevnikar Du-
šan, Vrhovec Maja, Kovač Simon in Sešek
Primož, vsi vstopili 30. 6. 1998.

SLOVENJ GRADEC

Rg-1958
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 1999/00686 z dne 18. 1.
2000 pri subjektu vpisa GOZDNO GOSPO-
DARSTVO SLOVENJ GRADEC, d.d., se-
dež: Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gra-
dec, pod vložno št. 1/00990/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5292174
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Dolinšek Hubert, razrešen 31. 10.

1999; direktor Pritržnik Silvo, Šmartno pri
Slovenj Gradcu, Šmartno 41, imenovan
1. 11. 1999, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-1959
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 1999/00618 z dne 18. 1.
2000 pri subjektu vpisa LESNA, tovarna
pohištva, Prevalje, d.d., sedež: Polje
št. 1, 2391 Prevalje, pod vložno
št. 1/01809/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
z vložki in spremembo statuta s temile po-
datki:

Matična št.: 5039126
Osnovni kapital: 151,224.521,70 SIT
Sprememba statuta sprejeta na skupšči-

ni delniške družbe dne 21. 4. 1998.

Rg-1960
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 1999/00661 z dne 18. 1.
2000 pri subjektu vpisa KOROTAN, trgov-
ska družba, d.d., sedež: Čečovje 6, 2390
Ravne na Koroškem, pod vložno
št. 1/01669/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5002966
Člani nadzornega sveta: Pšeničnik Ire-

na, vstopila 4. 12. 1996; Mravljak Marija in
Šisernik Branislav, izstopila 9. 8. 1999, ter
Rajzer Rudolf, izstopil 3. 8. 1998; Smolej
Andreja, Hozjan Ivan, vstopila 9. 8. 1999.

Rg-1964
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 1999/00617 z dne 17. 1.
2000 pri subjektu vpisa LESNA, tovarna
pohištva, Prevalje, d.d., sedež: Polje
št. 1, 2391 Prevalje, pod vložno
št. 1/01809/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča sklep o spremembi osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5039126
Vpiše se sklep skupščine delniške druž-

be z dne 21. 4. 1998, da se osnovni kapital
z vložki poveča za 123,171.276 SIT – na
151,224.521,70 SIT.

Rg-1966
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 1999/00659 z dne 14. 1.
2000 pri subjektu vpisa AVTOPREVOZ
LKW, družba za prevoze in posredniš-
tvo, d.o.o., sedež: Otiški vrh 25b, 2373
Šentjanž pri Dravogradu, pod vložno
št. 1/09542/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, razširitev
dejavnosti ter spremembo akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična št.: 5366143
Sedež: 2390 Ravne na Koroškem, Ko-

roška cesta 7
Dejavnost, vpisana 14. 1. 2000: 90001

Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejav-
nost deponij, sežiganje in drugi načini od-
stranjevanja trdnih odpadkov; 90003 Rav-
nanje s posebnimi odpadki; 90004 Kanali-
zacija in delovanje čistilnih naprav; 90005
Druge dejavnosti javne higiene.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe
sprejeta dne 7. 10. 1999.
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Rg-1967
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 1999/00759 z dne 4. 1.
2000 pri subjektu vpisa LESNA-TOVARNA
STAVBNEGA POHIŠTVA RADLJE, d.o.o.,
sedež: Spodnja Vižinga 68, 2360 Radlje
ob Dravi, pod vložno št. 1/04037/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
pravno organizacijske oblike družbenice, za-
stopnika in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5497493
Ustanoviteljica: LESNA, lesnoindustrijsko

podjetje, d.d., Slovenj Gradec, Gosposvet-
ska 4, vstopila 11. 4. 1991, vložila
84,633.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Triplat Radovan, razrešen 1. 6. 1999;
direktorica Mori Frančiška, Vuhred, Vuhred
1, imenovana 1. 6. 1999, zastopa družbo
brez omejitev.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe
sprejeta dne 1. 12. 1999.

Rg-2459
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 1999/00763 z dne 6. 1.
2000 pri subjektu vpisa LESNA, lesnoin-
dustrijsko podjetje, d.d., sedež: Voran-
čev trg 2, 2380 Slovenj Gradec, pod vlož-
no št. 1/00368/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in statuta
s temile podatki:

Matična št.: 5038995
Sedež: 2373 Šentjanž pri Dravogra-

du, Šentjanž 133
Sprememba statuta sprejeta na skupšči-

ni delniške družbe dne 22. 11. 1999.

Rg-2460
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 1999/00633 z dne 6. 1.
2000 pri subjektu vpisa ŽELEZARNA
RAVNE-MONTER DRAVOGRAD, d.d., se-
dež: Otiški vrh 177, 2373 Šentjanž pri
Dravogradu, pod vložno št. 1/02127/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo tipa zastopnika in članov nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5066255
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kadiš Bogdan, Dravograd, Maribor-
ska 39, ki od 1. 7. 1999 zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Hartman Brani-
mir, Lužnik Majda, Muratovič Marjana in Pe-
tek Cveto, izstopili 22. 1. 1999; Jauševec
Danilo, ponovno vstopil 20. 4. 1999, To-
maž Robert, Rus Friderik in Šušterič Polo-
na, vstopili 22. 1. 1999, ter Ravnjak Zlatko,
vstopil 20. 4. 1999.

Rg-2461
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 1999/00621 z dne 6. 1.
2000 pri subjektu vpisa MERX KOZJAK,
gostinsko podjetje, d.d., sedež: Maribor-
ska 8, 2360 Radlje ob Dravi, pod vložno
št. 1/01404/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5199093
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Ternik Marjan, razrešen 25. 8. 1999;
direktorica Grubelnik Regina, Radlje ob Dra-
vi, Koroška 37a, imenovana 26. 8. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-2466
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 1999/00652 z dne 12. 1.
2000 pri subjektu vpisa MERX KOZJAK,
gostinsko podjetje, d.d., sedež: Maribor-
ska 8, 2360 Radlje ob Dravi, pod vložno
št. 1/01404/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5199093
Članice nadzornega sveta: Pokržnik An-

ton, izstopil 22. 9. 1999; Mlakar-Kukovič Ro-
za in Ladinek Marjana, vstopili 23. 12. 1996,
ter Gačan Danica, vstopila 22. 9. 1999.

Rg-2467
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 1999/00761 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/09662/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1471074
Firma: PREVENT MISLINJA, delovna

oblačila, rokavice in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: PREVENT MISLINJA,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2382 Mislinja, Gozdarska 38
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: PREVENT, avtomobilske

sedežne prevleke, delovna oblačila in roka-
vice, d.d., Slovenj Gradec, Kidričeva 6,
vstopil 30. 11. 1999, vložil 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vesel Vladimir, Slovenj Gradec, Tom-
šičeva 7, imenovan 30. 11. 1999.

Dejavnost, vpisana 29. 12. 1999: 17400
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
17540 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
17600 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ma-
terialov; 17720 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih oblačil; 18100 Proizvodnja usnjenih ob-
lačil; 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, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 25130 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 29540 Pro-
izvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in us-
njarsko industrijo; 34300 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 36110 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 36630 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 37200 Reciklaža nekovinskih ostankov
in odpadkov; 40300 Oskrba s paro in toplo
vodo; 45210 Splošna gradbena dela; 45310
Električne inštalacije; 45330 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51410 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 51470 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51700 Druga trgovina na debelo; 52410 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 63120
Skladiščenje; 70200 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 71340 Daja-

nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 74400 Oglaševanje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.140 “Podjet-
niško in poslovno svetovanje” razen “arbi-
traže in posredovanja v pogajanjih med ma-
nagerji in delavci.

Rg-2468
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 1999/00760 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/09661/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1471023
Firma: PREVENT SG, avtomobilske se-

dežne prevleke, d.o.o.
Skrajšana firma: PREVENT SG, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2380 Slovenj Gradec, Kidri-

čeva 6
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: PREVENT, avtomobilske

sedežne prevleke, delovna oblačila in roka-
vice, d.d., Slovenj Gradec, Kidričeva 6,
vstopil 30. 11. 1999, vložil 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jamnikar Dušanka, Slovenj Gradec,
Koroška ulica 3, imenovana 30. 11. 1999.

Dejavnost, vpisana 29. 12. 1999: 17400
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
17540 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
18100 Proizivodnja usnjenih oblačil; 18210
Proizvodnja delovnih oblačil; 18220 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 18240 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 19200 Pro-
izvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jer-
menarskih izdelkov; 29540 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industri-
jo; 34300 Proizvodnja delov in dodatne opre-
me za motorna vozila in njihove motorje;
36110 Proizvodnja sedežnega pohištva;
37200 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 40300 Oskrba s paro in toplo vodo;
45210 Splošna gradbena dela; 45310 Elek-
trične inštalacije; 45330 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 63120 Skladiščenje;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.140 “Podjet-
niško in poslovno svetovanje” razen “arbi-
traže in posredovanja v pogajanjih med ma-
nagerji in delavci”.

Rg-2469
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 1999/00762 z dne 29. 12.
1999 pod št. vložka 1/09663/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1471147
Firma: PREVENT RADLJE, avtomobil-

ske sedežne prevleke, d.o.o.
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Skrajšana firma: PREVENT RADLJE,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 2360 Radlje ob Dravi, Obrtni-
ška ulica 11

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: PREVENT, avtomobilske

sedežne prevleke, delovna oblačila in roka-
vice, d.d., Slovenj Gradec, Kidričeva 6,
vstopil 30. 11. 1999, vložil 210.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Blagotinšek Andreja, Slovenj
Gradec, Partizanska pot 10, imenovana
30. 11. 1999.

Dejavnost, vpisana 29. 12. 1999:
17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, ra-
zen oblačil; 17540 Proizvodnja drugih tek-
stilij, d.n.; 18100 Proizvodnja usnjenih ob-
lačil; 18210 Proizvodnja delovnih oblačil;
18220 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
18240 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 19200 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 29540 Proizvodnja strojev za tekstil-
no, oblačilno in usnjarsko industrijo; 34300
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 36110 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 37200 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
45210 Splošna gradbena dela; 45310
Električne inštalacije; 45330 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 63120 Skla-
diščenje; 70200 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 71340 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.140 “podjet-
niško in poslovno svetovanje” razen “arbi-
traže in posredovanja v pogajanjih med ma-
nagerji in delavci”.

Rg-2470
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 98/00121 z dne 27. 12.
1999 pri subjektu vpisa EKO DIM, družba
za opravljanje dimnikarske dejavnosti,
d.o.o., sedež: Prežihova 17, 2390 Rav-
ne na Koroškem, pod vložno
št. 1/00170/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, po-
slovnih deležev in družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5144604
Ustanovitelji: Mravljak Albin, Radlje ob

Dravi, Spodnja Vižinga 8, vložil 369.000 SIT,
Grah Štefan, Slovenj Gradec, Tomšičeva uli-
ca 43, vložil 452.009 SIT, Fak Henrik, Vele-
nje, Frančiška Foita 4, vložil 487.579,90
SIT, Bejek Karel, Slovenj Gradec, Tomšiče-
va 35, vložil 442.000 SIT, Pušnik Miran,
Radlje ob Dravi, Spodnja Vižinga 23, vložil
394.008 SIT, Naglič Jožef, Vuzenica, Drav-
če 10, vložil 848.974 SIT, Hirtl Vojko, Radlje
ob Dravi, Mariborska cesta 29, vložil
246.000 SIT, Perš Jože, Ruše, Mariborska
cesta 12, vložil 381.456,50 SIT, Motnik Da-
nica, Prevalje, Leše 112, vložila 444.485,10
SIT, Komar Mihaela, Mežica, Podpeška pot
6a, vložila 758.085 SIT, Sekuti Stanko, Slo-
venj Gradec, Celjska cesta 12, vložil

246.000 SIT, Bukovc Benjamin, Žalec, Čo-
pova 6, vložil 123.000 SIT, Drev Rajmund,
Žalec, Železno 13, vložil 246.000 SIT, Pu-
čič Igor, Žalec, Velika Pirešica 36, vložil
246.000 SIT, Fajmut Marta, Ravne na Ko-
roškem, Javornik 39, vložila 369.000 SIT,
Vojsk Franc, Mežica, Partizanska cesta 27,
vložil 369.000 SIT, Mikič Janko, Črna na
Koroškem, Rudarjevo 30, vložil 432.000
SIT, Jež Iztok, Črna na Koroškem, Žerjav
24, vložil 323.485,10 SIT, Mikič Boštjan,
Črna na Koroškem, Rudarjevo 30, vložil
246.000 SIT, Prevorčič Miroslav, Mežica,
Leška cesta 7, vložil 369.000 SIT, Harnold
Cvetka, Ravne na Koroškem, Ob Suhi 2,
vložila 555.392,50 SIT, Gorišek Jožef, Črna
na Koroškem, Pristava 46, vložil
1,455.050,50 SIT, Krebel Dušan, Mežica,
Moderndorferjeva pot 1, vložil 3,832.516
SIT, Jančič Drago, Maribor, Cesta XIV. divizi-
je 4, vložil 381.485,10 SIT, Jeger Damijan,
Lovrenc na Pohorju, Kovaška cesta 13, vlo-
žil 311.000 SIT, Krušlin Marijan, Ljubno ob
Savinji, Juvanje 5, vložil 369.000 SIT, Ber-
glez Slavko, Radlje ob Dravi, Pod gradom 8,
vložil 444.485,10 SIT, Lakner Ivan, Šmartno
pri Slovenj Gradcu, Šmartno 250, vložil
444.485,10 SIT, in Gmajnič Stevo, Petrov-
če, Pongrad 167a, vložil 369.000 SIT – vsto-
pili 27. 2. 1995, odgovornost: ne  odgo-
varjajo, EKO DIM, družba za opravljanje dim-
nikarske dejavnosti, d.o.o., Ravne na Ko-
roškem, Prežihova 17, vstopil 2. 7. 1996,
vložil 3,864,503.10 SIT, ter Špes Franc,
Smolar Stanislav in Smolar Maks, izstopili
17. 2. 1998, ter Gorišek Jože, izstopil 2. 3.
1998.

Rg-2471
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 99/00632 z dne 27. 12.
1999 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
KOROŠKI JEKLARJI RAVNE NA KO-
ROŠKEM, sedež: Javornik 35, 2390 Rav-
ne na Koroškem, pod vložno
št. 1/00805/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnice s temile
podatki:

Matična št.: 5185815
Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-

nateljica Karadža Katica, razrešena 31. 5.
1999; ravnateljica Krpač Tatjana, Dravo-
grad, Robindvor 46, imenovana 1. 6. 1999,
zastopa šolo brez omejitev.

Rg-2472
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 99/00636 z dne 27. 12.
1999 pod št. vložka 1/09641/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev del-
niške družbe s temile podatki:

Matična št.: 1451596
Firma: KOROŠKA TRGOVINA, trgovi-

na in storitve, d.d.
Skrajšana firma: KOROŠKA TRGOVINA,

d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 2360 Radlje ob Dravi, Parti-

zanska ulica 2
Osnovni kapital: 365,000.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5/IV, vložil
36,502.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vložil

27,622.000 SIT, INFOND-ZLAT, poob-
laščena investicijska družba, d.d., Maribor,
Trg svobode 6, vložil 72,236.000 SIT, TRD-
NJAVA, pooblaščena investicijska družba,
d.d., Velenje, Prešernova 8, vložila
9,642.000 SIT, Slovenska razvojna druž-
ba, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vložila
6,472.000 SIT, udeleženci interne razdeli-
tve – OSKRBA, d.d., vložili 21,558.000
SIT, udeleženci notranjega odkupa – OS-
KRBA, d.d., vložili 43,118.000 SIT, udele-
ženci interne razdelitve – PONUDBA, d.d.,
vložili 41.798.000 SIT, udeleženci notra-
njega odkupa – PONUDBA, d.d., vložili
81,828.000 SIT, udeleženci interne razde-
litve – ZILA d.d., vložili 9,642.000 SIT, in
udeleženci notranjega odkupa – ZILA, d.d.,
vložili 14,582.000 SIT – vstopili 21. 7.
1999, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
predsednik uprave Poderžan Vinko, Dravo-
grad, Robindvor 83, ter člana uprave Na-
glič Albin, Slovenj Gradec, Gradiška ulica
1, in Planinšič Jože, Radlje ob Dravi, Vas
72, imenovani 21. 7. 1999, zastopajo druž-
bo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Žvikart Zdrav-
ko, Naberšnik Drago, Rus Friderik, Camlek
Aleksander, Leskovšek Jožef, Blaznik Mak-
similjan in Zagoršek-Kotnik Vlasta, vstopili
21. 7. 1999.

Dejavnost, vpisana 27. 12. 1999: 15810
Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
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 motor-
nih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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 kole-
si, 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 popra-
vila motornih koles; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, 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 sad-
jem 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 tobač-
nimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
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začimbami; 51380 Trgovina na debelo z dru-
gimi 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, radij-
skimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 51510 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
51520 Trgovina na debelo s kovinami in ruda-
mi; 51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 51630
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi iz-
delki; 52230 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovi-
na na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revija-
mi; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi iz-

delki; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 52720 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita;
52740 Druga popravila, d.n.; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, pi-
cerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih obra-
tov; 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 lo-
kalih; 55510 Dejavnost menz; 55520 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 60240 Cestni
tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 63210 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 63300 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
65210 Finančni zakup (leasing); 67130 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 70120 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 70200 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
70320 Upravljanje z nepremičninami za plači-
lo ali po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov
v najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 71340 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 72300 Obdelava
podatkov; 74120 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 74400 Oglaševanje; 74700 Čiščenje
stavb; 74810 Fotografska dejavnost; 74820
Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
93010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 93040 Druge
dejavnosti za nego telesa; 93050 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnostih pod šiframi: 51.180 “Po-
sredništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.” razen “posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov”; 52.488 “Trgovi-

na na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.” razen “z orožjem in strelivom”;
67.130 “Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom” samo dejavnost “me-
njalnice in zastavljalnice”; 74.120 “Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje” razen “revizijske dejavno-
sti”; 74.140 “Podjetniško in poslovno sveto-
vanje” razen “arbitraže in posredovanja v po-
gajanjih med managerji in delavci”.

Dne 27. 12. 1999 je bila vpisana ustano-
vitev delniške družbe zaradi spojitve delniških
družb: OSKRBA, d.d., Dravograd, Trg 4. juli-
ja 46 (reg.vl. 1/02124-00); PONUDBA,
d.d., Radlje ob Dravi, Partizanska 2, (reg.
vl. 1/02402-00); ZILA, d.d., Slovenj Gradec,
Šolska ulica 2, (reg.vl. 1/01670-00); in si-
cer na odlagi spojitvene ogodbe z dne 21.7.
1999.

Rg-2862
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 1999/00075 z dne 7. 2.
2000 pri subjektu vpisa PRODUKTA, pro-
izvodnja in trgovina, d.o.o., sedež: Ko-
roška 3, 2380 Slovenj Gradec, pod vlož-
no št. 1/07705/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, naslova in družbene pogodbe ter raz-
širitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5724660
Firma: PRODUKTA-SIT, proizvodnja,

servis in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: PRODUKTA-SIT, d.o.o.
Sedež: 2380 Slovenj Gradec, Gmaj-

na 55
Dejavnost, vpisana 7. 2. 2000: 7412

Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 razen “re-
vizijske dejavnosti”.

Sprememba družbene pogodbe spreje-
ta na skupščini družbe dne 23. 2. 1999.
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