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Sodni register

Izbrisi
 po 32. členu ZFPPod

CELJE

Sr-21238
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01704 z dne 29. 6. 2000
pod št. vložka 1/02889/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz so-
dnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5623715
Firma: ČRNI PANTER proizvodno, tr-

govsko in storitveno podjetje, d.o.o., Ce-
lje, Kraigherjeva 24

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kraigherjeva ulica 24, 3000
CELJE

Osnovni kapital: 5.238,40 SIT
Ustanovitelji: LANDEKAR FRANC, Kraig-

herjeva 24, 3000 CELJE, vložek: 5.238,40
SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 6. 1991.

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

Sr-21401
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/03162 z dne 29. 6. 2000
pod št. vložka 1/04013/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz so-
dnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: FOTOLIK PRINT podjetje za
usposabljanje invalidov d.o.o. Muzejski
trg 8, Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Muzejski trg 8, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.980.000,00 SIT

Ustanovitelji: FOTOLIK grafično, fotograf-
sko in trgovsko podjetje p.o. Celje, Muzejski
trg 8, Muzejski trg 8, 3000 CELJE, vložek:
1.980.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
21. 4. 1992.

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

Sr-21402
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/03163 z dne 29. 6. 2000
pod št. vložka 1/06149/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz so-
dnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5820898
Firma: EURO MANDI podjetje za proiz-

vodnjo in trgovino, d.o.o., Dušana Kvedra
11, Šentjur

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dušana Kvedra 11, 3230
ŠENTJUR

Osnovni kapital: 120.000,00 SIT
Ustanovitelji: OSTROŽNIK SAVO, Košni-

ca 48, 3000 CELJE, vložek: 31.200,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 14. 5. 1993; POPO-
VIČ ROBERT, Bohinčeva 10, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 31.200,00 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 14. 5. 1993; EVARISTO PILOTO,
Via Mazzini, Tombolo, PADOVA, vložek:
19.200,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 5.
1993; GIOVANNI CRISTOFOLI, Via Zamen-
hof 228, 4100 MODENA, vložek:
19.200,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 5.
1993; GIANNI DE CARLI, Via Trento 89,
32034 PEDAVENA, BOLOGNIA, vložek:
19.200,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 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-21403
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/03164 z dne 29. 6. 2000
pod št. vložka 1/01694/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz so-
dnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: TERMOGLAS podjetje za oprav-
ljanje proizvodnih in trgovskih storitev,
d.o.o. Laško, Šmihel 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šmihel 1, 3270 LAŠKO
Osnovni kapital: 20.000,00 SIT
Ustanovitelji: SEME VIKTOR, Poženelova

3, 3270 LAŠKO, vložek: 20.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 20. 12. 1989.

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

Sr-21404
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/03165 z dne 29. 6. 2000
pod št. vložka 1/05585/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz so-
dnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ALINES podjetje za export - im-
port, d.o.o., Velenje, Šercerjeva 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šercerjeva 5, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: TABAKOVIĆ ENES, Šercer-

jeva 5, 3320 VELENJE, vložek: 100.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 4. 1993.

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

Sr-21405
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/03166 z dne 29. 6. 2000
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pod št. vložka 1/05546/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz so-
dnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: HURRICANE podjetje za notra-
njo in zunanjo trgovino, d.o.o., Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Valvazorjeva 58, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 106.680,00 SIT
Ustanovitelji: LENKO GORAZD, Ul. 29.

novembra 24, 3000 CELJE, vložek:
53.340,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 3.
1993; LENKO DARINKA, Ul. 29. novembra
24, 3000 CELJE, vložek: 53.340,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 19. 3. 1993.

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

Sr-21406
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/03167 z dne 29. 6. 2000
pod št. vložka 1/05483/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz so-
dnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: SLAVC družba za trgovinsko po-
slovanje in trženje poslovnih storitev,
Šmarje pri Jelšah, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šerovo 3, 3240 ŠMARJE PRI
JELŠAH

Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: VINDIŠ ALOJZ, Šerovo 3,

3240 ŠMARJE PRI JELŠAH, vložek:
100.000,00 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-21407
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/03168 z dne 29. 6.
2000 pod št. vložka 1/02842/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PROTING podjetje za proizvod-
njo, montažo, organizacijo in trgovino,
d.o.o. Celje, Lopata 2

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lopata 2, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.698,60 SIT

Ustanovitelji: PUČNIK VITO, Lopata 2,
3000 CELJE, vložek: 2.698,60 SIT, ne od-
govarja, vstop: 26. 3. 1990.

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

Sr-21408
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/03169 z dne 29. 6. 2000
pod št. vložka 1/06016/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz so-
dnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: USGAL proizvodnja in trgovina,
d.o.o., Šoštanj, Topolšica 192/a

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Topolšica 192/a, 3325 ŠOŠ-
TANJ

Osnovni kapital: 108.050,00 SIT
Ustanovitelji: PUNGARTNIK ROBERT,

Topolšica 192/a, 3325 ŠOŠTANJ, vložek:
108.050,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 6.
1993.

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

Sr-21409
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/03170 z dne 29. 6. 2000
pod št. vložka 1/02072/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz so-
dnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ECOCHEM podjetje za ekolo-
ško kemijo d.o.o. Dobrotinškova 6, Šent-
jur

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dobrotinškova 6, 3230 ŠENT-
JUR

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: FERLEŽ MARJAN, Razgle-

dna 10, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 2. 8. 1990.

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

Sr-21949
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/03246 z dne 5. 7. 2000
pod št. vložka 1/01197/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz so-
dnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5331773
Firma: MARS UNIVERSAL trgovina in

storitve d.o.o. Vransko, Brode 23
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Brode 23, 3305 VRANSKO
Osnovni kapital: 26.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZUPANC JOŽE, Migojnice

78 a, 3302 GRIŽE, vložek: 2.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 27. 10. 1989; KOPRI-
VA JANEZ, Kurirska pot 5, 4282 GOZD
MARTULJK, vložek: 2.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 27. 10. 1989; PODBREGAR
BORIS, Latkova vas 155, 3312 PREBOLD,
vložek: 2.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 10. 1989; BIZJAK JERNEJ, Skalitzer-
strasse 104, BERLIN, vložek: 2.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 27. 10. 1989; KRAVA-
NJA FRANJO, Cesta na Lavo, 3000 CELJE,
vložek: 2.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 10. 1989; ŽMAVC ROMAN, Stanka
Brenčiča 5, 2250 PTUJ, vložek: 2.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 10. 1989; ZU-
PANC SERGEJ, Migojnice 78 a, 3302 GRI-
ŽE, vložek: 2.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 27. 10. 1989; SAMARIN BRANKO, Mo-
zirje n.h., 3330 MOZIRJE, vložek: 2.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 10. 1989; BIZ-
JAK EDI, Begunje 133, 4275 BEGUNJE NA
GORENJSKEM, vložek: 2.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 27. 10. 1989; TERŽAN
DUŠAN, Petrovče 240, 3301 PETROVČE,
vložek: 2.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 10. 1989; FLAJS JOŽE, Kranoldstrtas-
se 21, BERLIN- NEMČIJA, vložek: 2.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 10. 1989;
JERŠIČ JOŽE, Stubenrauch str.49, BER-
LIN-NEMČIJA, vložek: 2.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 27. 10. 1989; KOVINSKA
INDUSTRIJA VRANSKO, Vransko 57, 3305
VRANSKO, vložek: 2.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 27. 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-21950
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/03247 z dne 5. 7. 2000
pod št. vložka 1/01468/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz so-
dnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: RAZVOJNI CENTER INŠTITUT
ZA RAZISKAVE IN RAZVOJNO INŽENIR-
STVO, Ul. XIV. divizije 14 Celje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo
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Sedež: Ul. XIV. divizije 14, 3000 CE-
LJE

Osnovni kapital: 1.768.142,90 SIT
Ustanovitelji: RAZVOJNI CENTER podje-

tje za strateško usmerjanje, d.o.o., Ul. XIV.
divizije 14, 3000 CELJE, vložek:
242.069,10 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 12. 1989; RAZVOJNI CENTER INŠTI-
TUT ZA RAZISKAVE IN RAZVOJNO INŽE-
NIRSTVO, d.o.o., Ul. XIV. divizije 14, 3000
CELJE, vložek: 1.526.073,80 SIT, ne od-
govarja, vstop: 27. 12. 1989.

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

Sr-24142
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/02622 z dne 12. 6. 2000
pod št. vložka 1/02351/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz so-
dnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: KABALA ekonomski, finančni in
računalniški inženiring, d.o.o. Celje, Sa-
mova 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Samova 1, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: BRAČUN KARLO, Pod ko-

stanji 15, 3000 CELJE, vložek:
1.502.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 9. 1990.

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

Sr-24143
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/02623 z dne 12. 6. 2000
pod št. vložka 1/03049/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz so-
dnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: AERO-ARM podjetje za izdelo-
vanje kemičnih izdelkov, d.o.o., Šempe-
ter, Dobrteša vas 16

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dobrteša vas 16, 3311 ŠEM-
PETER

Osnovni kapital: 2.102.100,00 SIT
Ustanovitelji: AERO kemična, grafična in

papirna industrija, p.o., ., 3000 CELJE, vlo-
žek: 702.100,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 11. 1990; RITTER KARL HERMAN, Sa-
chsendstrasse 1/a, DARMSTADT-EBER-

STADT, vložek: 1.051.050,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 23. 11. 1990; MATTERN
HARRY, Wiesenau 20, SCHMITTEN-8, vlo-
žek: 210.210,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 11. 1990; KAJTNA BRANIMIR, Griže
34/a, 3302 GRIŽE, vložek: 69.370,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 22. 11. 1991; ŽUNIČ
BOJAN, Murski Črnci, 9000 MURSKA SO-
BOTA, vložek: 69.370,00 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 22. 11. 1991.

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

KOPER

Sr-21239
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/02428 z dne 30. 6. 2000
pod št. vložka 4/00635/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz so-
dnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: TRAJNA DELOVNA SKUPNOST
ARTA p.o.

Pravno org. oblika: TDS
Sedež: Cesta na Markovec 5, 6000

KOPER
Ustanovitelji: STEPANOVIĆ ALEKSAN-

DAR, Cesta na Markovec 5, 6000 KOPER,
ostalo, vstop: 19. 9. 1988; ŠANDRIČ DU-
ŠAN, Marksova 5, 6330 PIRAN, ostalo, vs-
top: 19. 9. 1988; JOVANOVSKI KRUME,
Čevljarska 17, 6000 KOPER, ostalo, vstop:
19. 9. 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)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-21240
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/02429 z dne 30. 6. 2000
pod št. vložka 4/00610/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz so-
dnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: TRAJNA DELOVNA SKUPNOST
SAMOSTOJNIH KULTURNIH DELAVCEV
LOŽA - LOGGIA p.o.

Pravno org. oblika: TDS
Sedež: Jurčičeva 2, 6000 KOPER
Ustanovitelji: KRALJEVIČ BRANKO, Gor-

tanov trg 13, 6000 KOPER, ostalo, vstop:
28. 6. 1986; JAKOPIČ KRALJEVIČ BARBA-
RA, Gerbičeva 19, 1000 LJUBLJANA, osta-
lo, vstop: 28. 6. 1986; STAREŠINIČ STA-

NE, Fjesa 39/a, 6330 PIRAN, ostalo, vstop:
28. 6. 1986; BATTELINO MILOŠ, Gerbiče-
va 19, 1000 LJUBLJANA, ostalo, vstop:
28. 6. 1986.

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

Sr-21241
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/02430 z dne 30. 6. 2000
pod št. vložka 1/01442/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz so-
dnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: AVTO ŠOLA SKPŠ & CO., d.o.o.,
Koper

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Izolska vrata 2, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.439.210,00 SIT
Ustanovitelji: SREDNJA KOVINARSKA IN

PROMETNA ŠOLA KOPER, p.o., Izolska vra-
ta 2, 6000 KOPER, vložek: 862.612,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 27. 7. 1990; DO SLAV-
NIK KOPER, prometno in turistično podjetje
p.o., Kidričeva 44, 6000 KOPER, vložek:
150.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 7.
1990; CIMOS TOVARNA AVTOMOBILOV,
Koper, DO, Marežganskega upora 2, 6000
KOPER, vložek: 127.500,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 27. 7. 1990; AVTO-MOTO
DRUŠTVO PINKO TOMAŽIČ, Avtokamp Stru-
njan, 6330 PIRAN, vložek: 50.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 27. 7. 1990; AMTK KO-
PER, Prešernov trg 4, 6000 KOPER, vlo-
žek: 20.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 7. 1990; ZAVAROVALNA SKUPNOST
TRIGLAV, n.sol.o., Ljubljana, Območna sku-
pnost Koper, Ljubljanska 2, 6000 KOPER,
vložek: 50.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 7. 1990; MARKUČIČ SREČKO, Hras-
tvolje 6a, 6275 ČRNI KAL, vložek:
179.098,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 7.
1990.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 07.12.1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je registr-
sko sodišče na podlagi prvega odstavka 32.
člena ZFPPod (Ur. list RS, št. 54/99) izdalo
sklep o izbrisu gospodarske družbe iz so-
dnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep lah-
ko družbenik oziroma delničar gospodarske
družbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.

Sr-21938
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/02444 z dne 5. 7. 2000
pod št. vložka 1/02655/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz so-
dnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
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Matična številka: 5548217
Firma: POINT d.o.o. Koper trgovina in

turizem
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Rožna pot 1, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: HIRŠMAN NATAŠA, Rožna

pot 1, 6000 KOPER, vložek: 4.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1991; MIKUŽ
ZVONKO, Rožna pot 1, 6000 KOPER, vlo-
žek: 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-23380
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/02002 z dne 7. 6. 2000
pod št. vložka 4/00552/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz so-
dnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5213991
Firma: POSLOVNA SKUPNOST ENER-

GETSKO-INDUSTRIJSKA CONA o.sol.o.
Koper

Pravno org. oblika: posl.sk.
Sedež: Trg revolucije 12, 6000 KO-

PER
Ustanovitelji: TOVARNA AVTOMOBILOV

CIMOS, TOZD BLAGOVNI PROMET Koper,
., 6000 KOPER, ostalo, vstop: 27. 11.
1979; KEMIČNA INDUSTRIJA IPLAS KO-
PER o.sol.o., ., 6000 KOPER, ostalo, vs-
top: 27. 11. 1979; TRGOVSKO PODJETJE
ISTRA-BENZ Koper p.o., ., 6000 KOPER,
ostalo, vstop: 27. 11. 1979; SGP STAVBE-
NIK KOPER n.sol.o., ., 6000 KOPER, osta-
lo, vstop: 27. 11. 1979; TOVARNA MOTOR-
NIH VOZIL TOMOS KOPER n.sol.o., ., 6000
KOPER, ostalo, vstop: 27. 11. 1979; PET-
ROL LJUBLJANA, TOZD TRGOVINA NA DE-
BELO, ., 1000 LJUBLJANA, ostalo, vstop:
26. 3. 1980; SOZD ŽELEZNIŠKO GOSPO-
DARSTVO Ljubljana, ., 1000 LJUBLJANA,
ostalo, vstop: 10. 3. 1981; INVEST BIRO
KOPER, ., 6000 KOPER, ostalo, vstop:
24. 2. 1984; GEOLOŠKI ZAVOD LJUBLJA-
NA, TOZD GEOLOGIJA, GEOTEHNIKA IN
GEOFIZIKA, ., 1000 LJUBLJANA, ostalo,
vstop: 27. 12. 1984.

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

Sr-23382
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/02003 z dne 7. 6. 2000
pod št. vložka 1/00506/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz so-
dnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5107709
Firma: SOZD TIMAV proizvodnja, trgo-

vina in turizem o.sol.o.
Pravno org. oblika: SOZD
Sedež: Cesta JLA 12, 6000 KOPER
Ustanovitelji: PRESKRBA trgovina na de-

belo in drobno n.sol.o. Koper, ., 6000 KO-
PER, ostalo, vstop: 27. 2. 1978; TURISTIČ-
NA ORGANIZACIJA PORTOROŽ n.sol.o., .,
6320 PORTOROŽ, ostalo, vstop: 11. 5.
1983; AGROSERVIS, servisiranje, mehani-
zacija in trgovina p.o. Koper, ., 6000 KO-
PER, ostalo, vstop: 11. 5. 1983; KMETIJ-
SKA ZADRUGA AGRARIA KOPER p.o. Ko-
per, ., 6000 KOPER, ostalo, vstop: 25. 2.
1988; KMETIJSKA ZADRUGA VINAKRAS,
kmetijska proizvodnja in predelava p.o. Se-
žana, ., 6210 SEŽANA, ostalo, vstop: 26. 2.
1988; KRAS, mesnopredelovalna industrija
p.o., ., 6210 SEŽANA, ostalo, vstop: 4. 4.
1988; VINAKOPER, kmetijska proizvodnja
in predelava p.o. Koper, ., 6000 KOPER,
ostalo, vstop: 8. 11. 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)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-23384
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/02004 z dne 7. 6. 2000
pod št. vložka 1/00081/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz so-
dnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5001358
Firma: GOSTINSKO PODJETJE PRI-

MORKA Koper p.o. AZIENDA ALBERGHI-
ERA PRIMORKA p.r. Capodistria

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Marušičeva ul. 5/1, 6000 KO-

PER
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku

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

Sr-23956
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/02244 z dne 14. 6. 2000
pod št. vložka 1/02482/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz so-

dnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: CASTRUM, Podjetje za gostin-
stvo, turizem in trgovino, d.o.o., Fiesa

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Fiesa 57, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: PAPEŽ DRAGO, Kajuhova

št. 4, 6330 PIRAN, vložek: 2.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 14. 10. 1991; ŠPEH
MARIJA, Dragonja št. 47/b, 6333 SEČOV-
LJE, vložek: 2.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 14. 10. 1991; ČEČELIČ MILAN, Sen-
čna pot št. 14, 6320 PORTOROŽ, vložek:
2.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 10.
1991; KOGOVŠEK MARIJA, Fiesa št. 61,
6330 PIRAN, vložek: 2.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 14. 10. 1991.

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

Sr-23958
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2000/02245 z dne 14. 6. 2000
pod št. vložka 1/02343/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz so-
dnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ETOAL - Podjetje za mednaro-
dne prometno - agencijske posle, zuna-
njo in notranjo trgovino ter zastopanje
d.o.o. Krkavče

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Krkavče 92, 6274 ŠMARJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: SAKARA LJUBOMIR, Krkav-

če 92, 6274 ŠMARJE, vložek: 2.000,00
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.

KRANJ

Sr-21966
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00190 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/00448/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:
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Firma: GOGALA EM, podjetje za či-
ščenje kanalizacije, tal in prodajo čistil-
nih sredstev ter pripomočkov, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TOMŠIČEVA 40, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOGALA MARKO, TOMŠI-

ČEVA 40, 4000 KRANJ, vložek: 1.800,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 10. 1989; GO-
GALA ERIKA, TOMŠIČEVA 40, 4000
KRANJ, vložek: 200,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 10. 10. 1989.

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

Sr-21967
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00191 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/00454/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5655447
Firma: SVIDMM, gostinsko, trgovsko

in storitveno podjetje, d.o.o., Naklo
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: CEGELNICA 23, 4202 NAKLO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: URANKAR KAMNIK EVI,

STUDENEC 46 A, 3310 ŽALEC, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 12.
1994.

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

Sr-21968
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00192 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/00457/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: R. BAJŽELJ, krovska dela,
d.o.o. Naklo

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: C. 26 julija 7, 4202 NAKLO
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BAJŽELJ RAFKO, C. 26.

JULIJA 7, 4202 NAKLO, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 10. 1989.

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

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

Sr-21969
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00193 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/00459/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KLEPARSTVO NAKLO, proizvo-
dno in trgovsko podjetje, d.o.o. Naklo

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: C. 26. JULIJA 44, 4202 NA-
KLO

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BAJŽELJ VILI, C. 26. JULI-

JA 44, 4202 NAKLO, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 31. 10. 1989.

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

Sr-21970
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00194 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/00460/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GRADNJA NAKLO, trgovsko po-
djetje, d.o.o. Naklo

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: CESTA 26. JULIJA 7, 4202
NAKLO

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BAJŽELJ MATJAŽ, CESTA

26. JULIJA 7, 4202 NAKLO, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 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-21971
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00195 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/00464/00 vpisalo v

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

Firma: ARH, PROIZVODNO IN TRGOV-
SKO PODJETJE, D.O.O., ŠKOFJA LOKA

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: MESTNI TRG 20, 4220 ŠKOF-
JA LOKA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ARH JANEZ, POT V BIT-

NJE 54, 4000 KRANJ, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 11. 1989.

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

Sr-21972
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00196 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/00473/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TAMARIS, podjetje za ekonom-
ske, organizacijske in tehnološ- ke sto-
ritve in trgovina na debelo, Radovljica,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: CANKARJEVA 54, 4240 RA-
DOVLJICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BURAZIN ANA, CANKAR-

JEVA 54, 4240 RADOVLJICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 11.
1989.

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

Sr-21973
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00197 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/00480/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5297311
Firma: INJES, podjetje za ustanavlja-

nje novih podjetij, Jesenice d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: CESTA ŽELEZARJEV 7, 4271

JESENICE
Osnovni kapital: 91.250,00 Sit
Ustanovitelji: DO ŽELEZARNA JESENI-

CE, CESTA ŽELEZARJEV 8, 4270 JESE-
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NICE, vložek: 80.200,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 12. 10. 1989; PDP YUGEA, KAR-
DELJEVA PLOŠČAD 17, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 10.750,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 12. 10. 1989; PIKON JANEZ, TAV-
ČARJEVA 10, 4270 JESENICE, vložek:
50,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 10.
1989; RAMUŠ TOMAŽ, POD GOZDOM 14,
4270 JESENICE, vložek: 50,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 12. 10. 1989; ERŽEN MI-
ROSLAV, CESTA V RADOVNO 4/a, 4281
MOJSTRANA, vložek: 50,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 12. 10. 1989; KOSMAČ PRI-
MOŽ, TAVČARJEVA 5, 4270 JESENICE,
vložek: 50,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 10. 1989; MEŽEK IGOR, ŽIROVNICA
107, 4274 ŽIROVNICA, vložek: 50,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 12. 10. 1989; PO-
GAČNIK VINKO, SPODNJE GORJE 122c,
4247 ZGORNJE GORJE, vložek: 50,00 Sit,
ne odgovarja, 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)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-21974
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00198 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/00488/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5295114
Firma: TBM, marketinški inženiring,

Škofja Loka, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: SUŠKA C. 36, 4220 ŠKOFJA

LOKA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TERŠEK DUŠAN, SUŠKA

C. 36, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
670,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 10.
1989; BOGOVIČ MARJAN, PRIVOZ 7/A,
1000 LJUBLJANA, vložek: 665,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 31. 10. 1989; MRAK JO-
ŽE, VLAHOVIČEVA 2, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 665,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
31. 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-21975
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00199 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/00495/00 vpisalo v

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

Firma: LUSKOVEC, podjetje za izdela-
vo, obdelavo in montažo predme- tov iz
cementa, kamna in keramike ter vsa
ostala gradbena dela in trgovina na de-
belo, Šenčur, d.o.o

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SREDNJA VAS 15 B, 4208
ŠENČUR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LUSKOVEC CIRIL, SRED-

NJA VAS 15 B, 4208 ŠENČUR, 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-21976
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00200 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/00506/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AVTOIMPORT UDOVČ, podje-
tje za uvoz motornih vozil in avtodelov,
Les- ce, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BEGUNJSKA 17, 4248 LESCE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: UDOVČ MARJAN, BE-

GUNJSKA 17, 4248 LESCE, vložek:
1.400,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 10.
1989; UDOVČ FRANČIŠKA, BEGUNJSKA
17, 4248 LESCE, vložek: 600,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 24. 10. 1989.

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

Sr-21977
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00201 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/00514/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: HAREX, zastopstvo, marketing,
d.o.o., Škofja Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PARTIZANSKA C. 43, 4220
ŠKOFJA LOKA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BEDNAR MATEJA, PARTI-

ZANSKA C. 43, 4220 ŠKOFJA LOKA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 11. 1989; BEDNAR ANA, PARTIZAN-
SKA C. 43, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 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-21978
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00202 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/00529/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VEM, podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Duplje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ŽIGANJA VAS 60 A, 4203
DUPLJE

Osnovni kapital: 2.400,00 Sit
Ustanovitelji: POGAČNIK MIHAEL, ŽIGA-

NJA VAS 60 A, 4203 DUPLJE, vložek:
1.440,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 12.
1989; POGAČNIK VIKTORIJA, ŽIGANJA
VAS 60 A, 4203 DUPLJE, vložek: 720,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 12. 1989; PO-
GAČNIK EVA, ŽIGANJA VAS 60 A, 4203
DUPLJE, vložek: 240,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 11. 12. 1989.

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

Sr-21979
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00203 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/00539/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GAMA, proizvodno, trgovsko in
storitveno podjetje Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BERTONCLJEVA 6, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GAZVODA MARIJA, BER-

TONCLJEVA 6, 4000 KRANJ, vložek:
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2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 12.
1989.

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

Sr-21980
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00204 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/00540/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KORAL, konstrukcijsko razvoj-
ni laboratorij d.o.o., Škofja Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TAVČARJEVA 3, 4220 ŠKOF-
JA LOKA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZALETEL PETER, TAVČAR-

JEVA 3, 4220 ŠKOFJA LOKA, 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)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-21981
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00205 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/00543/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: INFO MARKET, podjetje za in-
formacijski inženiring Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: OPREŠNIKOVA 21, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PUZIN DRAGAN, OPRE-

ŠNIKOVA 21, 4000 KRANJ, vložek:
2.000,00 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-21982
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00206 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/00551/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ZLATO JABOLKO, podjetje za
trgovino in gostinstvo, Bohinjska Bistri-
ca, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PREČNA, 4264 BOHINJSKA
BISTRICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DABIČ STEVO, JESENI-

ŠKO BOHINJSKEGA ODREDA 3, 4264
BOHINJSKA BISTRICA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 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-21983
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00207 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/00556/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JAGODA, trgovina in storitve
Trboje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TRBOJE 124, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAGODIC ANGELCA, TR-

BOJE 124, 4000 KRANJ, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 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-21984
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00208 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/00563/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: POD KLANCEM, trgovsko in go-
stinsko podjetje Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: LJUBLJANSKA CESTA 5,
4000 KRANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SAJOVIC MARJAN, HOTE-

MAŽE 79, 4205 PREDDVOR, vložek:
2.000,00 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-21985
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00209 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/00567/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5480949
Firma: SLOGEN, Slovenian General

Trade Company - trgovina in zastopa-
nje, Radovljica, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KRANJSKA 2, 4240 RADOV-
LJICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRM JANEZ, GRADNIKO-

VA 44A, 4240 RADOVLJICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 2.
1993.

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

Sr-21986
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00210 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/00569/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MMB, proizvodno in trgovsko
podjetje Naklo, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: CESTA 26. JULIJA 40, 4202
NAKLO

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARKIČ MILAN, CESTA

26. JULIJA 40, 4202 NAKLO, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 12.
1989; MARKIČ IDA, CESTA 26. JULIJA 40,
4202 NAKLO, vložek: 1.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 4. 12. 1989.

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

Sr-21987
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00211 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/00576/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MEDEJA, izvozo in uvozno po-
djetje za trgovino, turizem in posredniš-
tvo, d.o.o., Trg Rivoli 5, Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TRG RIVOLI 5, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠUBELJ BOGOMIR, TRG

RIVOLI 5, 4000 KRANJ, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 10. 1989.

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

Sr-21988
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00212 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/00579/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ALPWEST, Podjetje za gostin-
stvo, turizem, transport in trgovino,
d.o.o., Jesenice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TITOVA 76, 4270 JESENICE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VELIKONJA ROMAN, TITO-

VA 76, 4270 JESENICE, vložek: 400,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 9. 1989; AL-
PLINE GMBHA, RESNIK 31, FERLACH, AV-
STRIJA, vložek: 1.600,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 15. 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-21989
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00213 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/00541/00 vpisalo v

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

Firma: LIHNIDA, uvozno in izvozno po-
djetje za trgovino in kozmeti- čne stori-
tve, d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: JANKA PUCLJA 3, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DR. MED. KRSTE

POP-STEFANIJA, LOJZETA HROVATA 7,
4000 KRANJ, vložek: 2.000,00 Sit, ne od-
govarja, 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-21990
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00214 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/00339/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VOČAN, Turistično gostinski
center, Kranj, p.o.

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: PARTIZANSKA CESTA 37,

4000 KRANJ
Ustanovitelji: ZVEZA TELESNOKULTUR-

NIH ORGANIZACIJ OBČINE KRANJ, PAR-
TIZANSKA CESTA 37, 4000 KRANJ, osta-
lo, vstop: 10. 4. 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-21991
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00215 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/00350/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PANTER, podjetje za trgovino,
posredovanje in storitveno dejavnost
Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PLANINA 3, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.200,00 Sit
Ustanovitelji: DREMPETIČ BOGDAN,

BRITOF 152, 4000 KRANJ, vložek:
1.800,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 4.

1989; DREMPETIČ JANEZ, BRITOF 152,
4000 KRANJ, vložek: 400,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 16. 4. 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-21992
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00216 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/00352/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LES, proizvodno in trgovsko
podjetje z lesom, d.o.o., Selca

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: DOLENJA VAS 70, 4227
SELCA

Osnovni kapital: 4.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZUPANC JURE, DOLENJA

VAS 70, 4227 SELCA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 6. 1989; GAR-
TNER FRANC, KROPA 118, 4245 KRO-
PA, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 5. 6. 1989.

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

Sr-21993
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00217 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/00360/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: A.C.I, Podjetje za inženiring,
d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: JANKA PUCLJA 3, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 1,00 Sit
Ustanovitelji: MAJDOVSKI DIMITER, PA-

PIRNIŠKA 15, 8270 KRŠKO, ne odgovar-
ja, vstop: 28. 6. 1989; MADŽAREC VLA-
DO, DREŽNIČKA 4, RIJEKA, ne odgovarja,
vstop: 28. 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
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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-21994
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00218 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/00373/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: POLIFLUKS, podjetje za izde-
lavo plastičnih črpalk Visoko, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: VISOKO 103 B, 4212 VISOKO
Osnovni kapital: 83.620,00 Sit
Ustanovitelji: MOČNIK JANKO, VISOKO

103 B, 4208 ŠENČUR, vložek: 83.620,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 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-21995
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00219 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/00365/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BOBROV’C, gradbeno podje-
tje, Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: HRASTJE ŠT. 44, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 8.700,00 Sit
Ustanovitelji: KURALT MILAN, HRASTJE

ŠT. 44, 4000 KRANJ, vložek: 7.830,40
Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 6. 1989; BEŠ-
TER ANTON, FRANKOVO NASELJE 88,
4220 ŠKOFJA LOKA, vložek: 869,60 Sit,
ne odgovarja, vstop: 28. 12. 1989.

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

Sr-21996
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00220 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/00385/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: NINA DESIGN, podjetje za gra-
fične storitve Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TRG PREŠERNOVE BRIGADE
3, 4000 KRANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SLAPAR NEJC, TRG PRE-

ŠERNOVE BRIGADE 3, 4000 KRANJ, vlo-
žek: 600,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 8.
1989; KERN SLAPAR IRMA, TRG PREŠER-
NOVE BRIGADE 3, 4000 KRANJ, vložek:
400,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 8.
1989; KERN MARIJA, ZG. BITNJE 170,
4209 ŽABNICA, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 30. 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-21997
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00221 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/00386/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5297478
Firma: SOLUTIA, svetovanje, marke-

ting, trgovina, d.o.o., Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: JAKA PLATIŠE 17, 4000

KRANJ
Osnovni kapital: 32.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUKOVEC BARBARA, JA-

KA PLATIŠE 7, 4000 KRANJ, vložek:
16.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 8.
1989; REDNARIK JAKOB, JAKA PLATIŠE
7, 4000 KRANJ, vložek: 16.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 25. 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-21998
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00222 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/00409/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: G.O.L.F, podjetje za razvoj golf
športa, d.o.o., Bled

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: LJUBLJANSKA 2, 4260 BLED
Osnovni kapital: 6.000,00 Sit
Ustanovitelji: VOVK MIRAN, PREŠER-

NOVA 55, 4260 BLED, vložek: 3.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 8. 1989;
GOLF, GESMBH, WIDENSTEIN 9, A-9132
GALLIZIEN, AVSTRIJA, vložek: 3.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 8. 1989.

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

Sr-21999
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00223 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/00414/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MEGA, podjetje za svetovanje,
inženiring, proizvodnjo in trgovino Kranj,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: RAKOVICA 15, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETERNEL DRAGO, HAF-

NERJEVA POT 14, 4000 KRANJ, vložek:
500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 9.
1989; BABIČ JANEZ, OKORNOVA 8, 4000
KRANJ, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 25. 9. 1989; RAKOVEC GREGOR,
RAKOVICA 15, 4000 KRANJ, vložek:
500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 9.
1989; RAKOVEC STANE, RAKOVICA 15,
4000 KRANJ, vložek: 500,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 25. 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-22000
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00224 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/00417/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ORBIS, podjetje za proizvod-
njo in svetovanje, d.o.o. Škofja Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PODLUBNIK 157, 4220 ŠKOF-
JA LOKA

Osnovni kapital: 4.020,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTANCAR JANEZ, POD-

LUBNIK 157, 4220 ŠKOFJA LOKA, vlo-
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žek: 2.010,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 9. 1989; SEDOVŠEK ANTON, POD-
LUBNIK 161, 4220 ŠKOFJA LOKA, vlo-
žek: 2.010,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
26. 9. 1989.

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

Sr-22001
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00225 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/00419/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TRGOVINA VIDMAR, d.o.o. Ho-
temaže, za prodajo mešanega blaga na
debelo in drobno

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: HOTEMAŽE 12, 4205 PRED-
DVOR

Osnovni kapital: 2.280,00 Sit
Ustanovitelji: VIDMAR VESNA, TUPALI-

ČE 68, 4205 PREDDVOR, vložek:
1.140,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 10.
1989; VIDMAR JOŽE, TUPALIČE 68,
64205 PREDDVOR, vložek: 1.140,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 5. 10. 1989.

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

Sr-22002
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00226 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/00422/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ARMIDA, računalniški inženi-
ring, Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: RUČIGAJEVA CESTA 2, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: BIZJAK MILAN, RUČIGA-

JEVA CESTA 2, 4000 KRANJ, vložek:
1.400,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 9.
1989; MLAKAR DARIJA, JANKA MEŽANA
12, 4207 CERKLJE, vložek: 700,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 27. 9. 1989.

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

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

Sr-22003
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00227 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/00436/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SIMEX, podjetje za marketing,
ekonomski in računalniški inženiring, tr-
govina na debelo in drobno in svetova-
nje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SAVSKA 10, 4248 LESCE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEGAT MARKO, SAVSKA

10, 4248 LESCE, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 17. 10. 1989; KRISTAN
TOMAŽ, ZG. OTOK 14, 4240 RADOVLJI-
CA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 17. 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-22004
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00228 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/00442/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BARIĆ & OŠLAJ, Kranj, d.o.o.
Design, marketing, management

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: MOŠA PIJADE 17, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: M. BARIĆ RUŽA, XXXI. DI-

VIZIJE 7, 4000 KRANJ, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 10. 1989;
OŠLAJ JANJA, MOŠA PIJADE 17, 4000
KRANJ, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 13. 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-22005
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00229 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/00445/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: IVANTOURS, podjetje za turi-
zem, taksiranje in renta car Bohinjska
Bistrica, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: POD GOZDOM 17, 4263 BO-
HINJSKA BISTRICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POTOČNIK IVAN, POD

GOZDOM 17, 4263 BOHINJSKA BISTRI-
CA, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 20. 10. 1989.

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

Sr-22006
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00230 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/00447/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ELEKTROCENTER, trgovina z
elektrotehničnim blagom in servis TV
aparatov, video HIFI, d.o.o., Škofja Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KIDRIČEVA 62, 4220 ŠKOFJA
LOKA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TEROPŠIČ STANISLAVA,

HAFNERJEVO NASELJE 80, 4220 ŠKO-
FJA LOKA, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 29. 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-22007
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00231 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/02611/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5521629
Firma: GO MODEL, delniška družba

za svetovanje in inženiring, Kranj
Pravno org. oblika: delniška družba
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Sedež: BLEIWEISOVA 30, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 55.000,00 Sit
Ustanovitelji: OSTANEK EDVARD, C.

JLA 6, 4000 KRANJ, vložek: 8.684,20 Sit,
ne odgovarja, vstop: 18. 9. 1991; KERMC
ANA, RODINE 74, 4274 ŽIROVNICA, vlo-
žek: 5.789,50 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 9. 1991; PIRC VLADO, BIRTOF 270,
4000 KRANJ, vložek: 5.789,50 Sit, ne od-
govarja, vstop: 18. 9. 1991; TERAN ANA,
PURGARJEVA 3, 4290 TRŽIČ, vložek:
5.789,50 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 9.
1991; ZALAŠČEK FRANKO, ZVIRČE 72,
4290 TRŽIČ, vložek: 5.789,50 Sit, ne od-
govarja, vstop: 18. 9. 1991; KRMELJ
IGOR, POT V BITNJE 33, 4000 KRANJ,
vložek: 5.789,50 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 9. 1991; AŽMAN MONIKA, KOSOVE-
LOVA 13, 4240 RADOVLJICA, vložek:
2.894,60 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 9.
1991; KNAFELJ ANA, BREZNICA 53,
4274 ŽIROVNICA, vložek: 2.894,60 Sit,
ne odgovarja, vstop: 18. 9. 1991; ZEVNIK
PETER, HRASTJE 31, 4000 KRANJ, vlo-
žek: 2.894,60 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 9. 1991; SUŠNIK FRANC, WEINGER-
LOVA 14, 4208 ŠENČUR, vložek:
2.894,60 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 9.
1991; RIBNIKAR ALOJZ, GOLNIK 121,
4204 GOLNIK, vložek: 2.894,60 Sit, ne
odgovarja, vstop: 18. 9. 1991; BALAČ
MAJDA, DROLČEVO NASELJE 1, 4000
KRANJ, vložek: 1.959,60 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 18. 9. 1991; BLASUTTO MARJA-
NA, TENETIŠE 77, 4204 GOLNIK, vložek:
935,20 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 9.
1991.

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

Sr-22008
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00232 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/03843/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TURISTIČNO ZDRUŽENJE GOR-
JE, družba za izvajanje gostinske in turi-
stične dejavnosti v skladu z razvojnim
konceptom Gorij, d.d. Zgornje Gorje

Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: ZGORNJE GORJE 43, 4247

ZGORNJE GORJE
Osnovni kapital: 55.000,00 Sit
Ustanovitelji: ANTONIČ JOŽE, ZGOR-

NJE GORJE 36, 4247 ZGORNJE GORJE,
vložek: 5.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 4. 1992; ZUPAN ANTON, ZGORNJE
GORJE 42, 4247 ZGORNJE GORJE, vlo-
žek: 5.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 4. 1992; KUNŠIČ VINKO, KRNICA 71 A,
4247 ZGORNJE GORJE, vložek: 5.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992; JAN
IGOR, VIŠELNICA 12, 4247 ZGORNJE

GORJE, vložek: 5.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 6. 4. 1992; KURALT JOŽE,
SPODNJE GORJE 104, 4247 ZGORNJE
GORJE, vložek: 5.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 6. 4. 1992; POKLUKAR ANTON,
POLJŠICA 13, 4247 ZGORNJE GORJE,
vložek: 5.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 4. 1992; TROJAR ANDREJ, ZGORNJE
GORJE 88, 4247 ZGORNJE GORJE, vlo-
žek: 5.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
6. 4. 1992; MULEJ JANEZ, KRNICA 73 B,
4247 ZGORNJE GORJE, vložek: 5.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992; KUN-
STELJ ŠTEFAN, POLJŠICA 39 A, 4247
ZGORNJE GORJE, vložek: 5.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992; MULEJ
JANEZ, SPODNJE GORJE 80, 4247
ZGORNJE GORJE, vložek: 5.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992; KUN-
STELJ JANEZ, SPODNJE GORJE 9 A,
4247 ZGORNJE GORJE, vložek: 5.000,00
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-22009
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00233 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/04187/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: POGERAT-AG, mednarodna tr-
govina, storitve, turizem, d.d., Lesce

Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: FINŽGARJEVA 8, 4248 LESCE
Osnovni kapital: 67.610,00 Sit
Ustanovitelji: FELIX POPERNITSCH, VIL-

LACH, AUSTRIA, vložek: 67.610,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 25. 2. 1992.

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

Sr-22010
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00234 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/02789/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CENTELIN, družba za proizvod-
njo, trgovino, inženiring in svetovanje,
d.d., Kranj

Pravno org. oblika: delniška družba

Sedež: SAVSKA C. 46, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 55.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROŽMAN JOŽEF, REŠE-

VA 1 D, 4000 KRANJ, vložek: 7.500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 10. 1991;
ALEŠ NADA, ŠIŠKOVO NASELJE 5, 4000
KRANJ, vložek: 7.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 18. 10. 1991; OMEJC ALOJZ,
PLANINA 18, 4000 KRANJ, vložek:
7.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 10.
1991; KURALT STANISLAV, TONETA FAJ-
FARJA 5, 4207 CERKLJE, vložek:
7.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 10.
1991; ŽLEBIR FRANC, DVORJE 100,
4207 CERKLJE, vložek: 7.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 18. 10. 1991; ŠTROMA-
JER BOJAN, PARTIZANSKA C. 44, 4220
ŠKOFJA LOKA, vložek: 3.500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 18. 10. 1991; POGAČ-
NIK FRANCKA, VISOKO 3 A, 4212 VISO-
KO, vložek: 3.500,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 18. 10. 1991; PODGORELEC JA-
NEZ, JAKA PLATIŠE 5, 4000 KRANJ, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 10. 1991; COF SAMUEL, UL.RUDIJA
PAPEŽA 32, 4000 KRANJ, vložek:
3.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 10.
1991; BLAZNIK ANTON, UL. STANKA ŽA-
GARJA 9, 4202 NAKLO, vložek: 3.500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 10. 1991; JA-
NEŽIČ BOJAN, TRNOVLJE 48, 4207 CER-
KLJE, vložek: 3.500,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 18. 10. 1991.

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

Sr-22011
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00235 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/03385/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AGENCIJA B - LINE, D.D. BLED
Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: LJUBLJANSKA 26, 4260

BLED
Osnovni kapital: 56.000,00 Sit
Ustanovitelji: ENERGOENGINEERING

D.D., LJUBLJANA, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
13. 5. 1991; AŽMAN ANTON, LJUBLJAN-
SKA 26, 4260 BLED, vložek: 14.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 5. 1991; KOR-
DIŠ MARKO, SAVSKA C. 1, 4260 BLED,
vložek: 14.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
13. 5. 1991; GOMOL MIRAN, SLOVEN-
ČEVA 133, 1000 LJUBLJANA, vložek:
10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 5.
1991; AMBROŽ ROMAN, RODIČEVA 23,
1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 13. 5. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
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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-22012
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00236 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/03318/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TOP-HOT, d.d., proizvodnja in
trgovina Radovljica

Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: CANKARJEVA 1, 64240 RA-

DOVLJICA
Osnovni kapital: 55.200,00 Sit
Ustanovitelji: GRGAN ZLATKO, DUGI

DOL 1, ZAGREB, vložek: 16.560,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 4. 1. 1992; ŠAPONJA
ING. VLADIMIR, TRG I. INTERNACIONALE
36, SISAK, vložek: 11.040,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 4. 1. 1992; PENGAL MIRO-
SLAV, DACARJEVA 35, 4248 LESCE, vlo-
žek: 6.850,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
4. 1. 1992; KOROŠEC DANILO, MOŠNJE
39, 4240 RADOVLJICA, vložek: 6.850,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 1. 1992; KON-
NJEVIČ ZLATKO, BOŠTJANOVA 4, 4248
LESCE, vložek: 6.850,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 4. 1. 1992; BAJŽELJ ALENKA,
ALPSKA 15, 4260 BLED, vložek: 6.850,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 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-22013
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00243 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/00583/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: STAR, Podjetje za gostinstvo,
turizem, trgovino in marketing, d.o.o.,
Škofja Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PODLUBNIK 104, 4220 ŠKO-
FJA LOKA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STARE MILAN, GUBČEVA

6, 1270 LITIJA, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 31. 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-22014
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00244 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/00587/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: UNIGAL ŠIFRER, trgovina na
debelo in drobno Preddvor, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PREDDVOR 148, 4205 PRED-
DVOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠIFRER MARKO, PRED-

DVOR 148, 4205 PREDDVOR, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 11.
1989; ŠIFRER BERNARDA, PREDDVOR
148, 4205 PREDDVOR, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 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-22015
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00245 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/00592/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KIM, trgovina in turizem, Kranj,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: CESTA NA KLANEC 30, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETRIČ LEA, CESTA NA

KLANEC 30, 4000 KRANJ, vložek:
2.000,00 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)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-22016
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00246 z dne 3. 2.

2000 pod št. vložka 1/00596/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: INCOM, računalniški enginee-
ring Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: MOŠA PIJADE 5, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BANOV VANJA, MOŠA PI-

JADE 5, 4000 KRANJ, vložek: 1.100,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 12. 1989; BA-
NOV JERKA, MOŠA PIJADE 5, 4000
KRANJ, vložek: 900,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 22. 12. 1989.

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

Sr-22017
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00247 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/00603/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ŽAD, zlatarstvo Tržič, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: POSLOVNI CENTER DETELJI-

CA, 4290 TRŽIČ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MEŽEK JOŽICA, KOVOR

132, 4290 TRŽIČ, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 14. 12. 1989.

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

Sr-22018
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00248 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/00611/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EUROŠPORT, podjetje za trgo-
vino na debelo, trgovino na drobno obrt-
ne storitve in popravila, zunanjo trgovi-
no, Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PŠATA 14, 4207 CERKLJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZUPIN JOŽEF, PŠATA 14,

4207 CERKLJE, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 26. 12. 1989.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-22019
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00249 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/00621/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MIKO, podjetje za proizvodnjo
kovinske opreme in trgovi- no Jesenice,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: UKOVA 12 B, 4271 JESENICE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MIKO JOŽE, UKOVA 12

B, 4271 JESENICE, vložek: 1.020,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 14. 12. 1989; MIKO
ANGELCA, UKOVA 12 B, 4271 JESENI-
CE, vložek: 300,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 14. 12. 1989; UDIR ROMAN, UKOVA
12 B, 4271 JESENICE, vložek: 380,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 12. 1989; MI-
KO UDIR IRENA, UKOVA 12 B, 4271 JE-
SENICE, vložek: 300,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 14. 12. 1989.

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

Sr-22020
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00250 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/00625/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FELOV, trgovanje, zastopanje,
posredništvo, organiziranje in zunanja
trgovina Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: UL. 31. DIVIZIJE 13, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 2.400,00 Sit
Ustanovitelji: SKUBIC BRANE, C. V PO-

LICO 11, 4207 CERKLJE, vložek: 400,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 12. 1989; BU-
TINAR ZDRAVKO, ČOKOVA 11, 6320
PORTOROŽ, vložek: 400,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 1. 3. 1990; KOVAČIČ FRAN-
ČIŠKA, DRAŽGOŠKA 6, 4000 KRANJ, vlo-
žek: 400,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 9.
1990; LIPOVAC ZLATA, ŠOLSKA 4, 4000
KRANJ, vložek: 400,00 Sit, ne odgovarja,

vstop: 18. 9. 1990; KLEMENČIČ GORAN,
VILFANOVA 21, 6320 PORTOROŽ, vložek:
400,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 9.
1990; DOLINAR JANEZ, ČRTOMIROVA
22, 1000 LJUBLJANA, vložek: 400,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 18. 9. 1990.

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

Sr-22021
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00251 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/00634/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ČEDRA, podjetje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: CANKARJEVA 26, 4240 RA-

DOVLJICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STARE ZDRAVKO, KO-

PRIVNIK 13, 4264 BOHINJSKA BISTRICA,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 12. 1989; STARE JOŽE, CANKARJE-
VA 26, 4240 RADOVLJICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12.
1989.

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

Sr-22022
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00252 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/00636/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5316782
Firma: TEHNOGRAFIKA, Škofja Loka,

proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: ŠOLSKA UL. 2, 4220 ŠKOFJA

LOKA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CAMLEK BOŠTJAN,

FRANKOVO NASELJE 71, 4220 ŠKOFJA
LOKA, 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-22023
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00253 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/00641/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: I.M.B., trgovina in zastopstva
Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TUGA VIDMARJA 8, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: ČEMAŽAR BREDA, TUGA

VIDMARJA 8, 4000 KRANJ, vložek: 700,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 12. 1989; KO-
ZEM IGOR, PRVAČINA 76 E, 5294 DOR-
NBERG, vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 21. 12. 1989; KRMAVNER MARJA-
NA, GRADNIKOVA 9, 5000 NOVA GORI-
CA, vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 21. 12. 1989.

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

Sr-22024
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00254 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/00643/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DOMSTIK, Inženiring za izgrad-
njo in prenovo objektov, Kranj d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KURATOVA 4, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAVČIČ JANEZ, CESTA

JLA 6, 4000 KRANJ, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 31. 7. 1990; ROBLEK
JOŽICA, KURATOVA 4, 4000 KRANJ, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
31. 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.
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Sr-22025
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00255 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/00655/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KONDOR, Škofja Loka, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: RETEČE 109, 4220 ŠKOFJA

LOKA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: IGLIČAR ZDRAVKO, RETE-

ČE 109, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 11.
1989; STANIČ IGLIČAR HEDVIKA, RETE-
ČE 109, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 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-22026
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00256 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/00664/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DEM, proizvodno - trgovsko po-
djetje Križe, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SNAKOVŠKA C. 6, 4294 KRIŽE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: AHAČIČ MARJETA, FRAN-

KOVO NASELJE 162, 4220 ŠKOFJA LO-
KA, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 28. 10. 1989; RAKAR ERIKA, SNA-
KOVŠKA C. 6, 4294 KRIŽE, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 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-22027
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00257 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/00666/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TERMOTEHNIKA, trgovsko in
proizvodno podjetje Ovsiše, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: OVSIŠE 4, 4244 PODNART
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SITAR IRENA, ZG. GORJE

64 A, 4247 ZGORNJE GORJE, vložek:
380,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 12.
1989; REPE ANTON, ZG. GORJE 69,
4247 ZGORNJE GORJE, ne odgovarja, vs-
top: 23. 4. 1990; DEŽMAN KATI, OVSIŠE
4, 4244 PODNART, vložek: 600,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 23. 4. 1990; BERTON-
CELJ SANDI, MARŠALA TITA 105, 4271
JESENICE, vložek: 640,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 23. 4. 1990.

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

Sr-22028
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00258 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/00670/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TTM, podjetje za marketing in
trgovino Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: STRITARJEVA 5, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: TREBAR TONE, PESTOT-

NIKOVA 17, 4000 KRANJ, vložek:
1.100,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 12.
1989; OK ZSMS KRANJ, TRG REVOLUCI-
JE 1, 4000 KRANJ, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 12. 1989.

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

Sr-22029
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00259 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/00675/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KENTA KRANJ, podjetje za ra-
čunalništvo, svetovanje in trgovino
Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ZASAVSKA C. 27 C, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: BERTONCELJ ROBERT,

ZASAVSKA C. 27 C, 4000 KRANJ, vložek:
600,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 11.
1989; DOLŽAN JURIJ, C. STANETA ŽA-
GARJA 18, 4000 KRANJ, vložek: 600,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 11. 1989;
ŠTULAR ALEKSANDER, JEZERSKA C.
130 B, 4000 KRANJ, vložek: 600,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 21. 11. 1989; ZORC
VLADO, UL. HEROJA STARIHE 13 B, 8340
ČRNOMELJ, vložek: 600,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 21. 11. 1989; ŽITNIK MITJA,
AVSECEVA 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
600,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 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-22030
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00260 z dne 3. 2.
2000 pod št. vložka 1/00681/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SGS SPECIALNI GRADBENI SI-
STEMI, d.o.o., Kranj, proizvodnja in trgo-
vina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KOLODVORSKA 2, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BITENC SAŠO, JELOV-

ŠKA 5, 4240 RADOVLJICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 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-22031
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00261 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/00683/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EAE, podjetje za inženiring,
konzalting in zastopanje Radovljica,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GRADNIKOVA 25, 4240 RA-
DOVLJICA
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Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROVANŠEK JANEZ, GRA-

DNIKOVA 25, 4240 RADOVLJICA, vložek:
700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 11.
1989; JESENKO ANDREJ, V. VLAHOVI-
ČA 6, 4000 KRANJ, vložek: 700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 21. 11. 1989; LOŽAR
VINKO, OBIRSKA 28, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 600,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 11. 1989.

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

Sr-22032
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00262 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/00697/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PAGAT, trgovina na drobno in
debelo, d.o.o., Škofja Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TITOV TRG 12, 4220 ŠKOFJA
LOKA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PROJ JANJA, ZG. BITNJE

146 A, 4209 ŽABNICA, vložek: 1.900,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 11. 1989; FA-
BIJAN MARJAN, ZG. BITNJE 146, 4209
ŽABNICA, vložek: 100,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 9. 11. 1989.

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

Sr-22033
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00263 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/00698/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GALONA, trgovina na drobno
in debelo, d.o.o., Škofja Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TITOV TRG 12, 4220 ŠKOFJA
LOKA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JAKLIČ ANDREJ, SV. DUH

170, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
1.900,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 11.
1989; JAKLIČ MARIJA, TITOV TRG 12,
4220 ŠKOFJA LOKA, vložek: 100,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 9. 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-22034
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00264 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/00699/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: INTER - TOURS - TRADE, turi-
stično, gostinsko, trgovsko in transpor-
tno podjetje Kranjska gora, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PODKOREN 18, 4280 KRANJ-
SKA GORA

Osnovni kapital: 230.032,78 Sit
Ustanovitelji: SEDEJ ANDREJ, PODKO-

REN 18, 4280 KRANJSKA GORA, vložek:
500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 10.
1989; SEDEJ IRENA, XIV. DIVIZIJE 18,
2109 MARIBOR, vložek: 157.032,78 Sit,
ne odgovarja, vstop: 29. 10. 1989; VER-
HOVŠEK RUDOLF, BUCHENDORFER-
STR. 18, NEURIED, NEMČIJA, vložek:
72.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 29. 10.
1989.

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

Sr-22035
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00265 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/00703/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5343925
Firma: ZOIS, podjetje za inženiring,

proizvodnjo, transport, turizem in zuna-
njo ter notranjo trgovino, Radovljica,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: LANCOVO 7 C, 4240 RADOV-
LJICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAVNIK JANEZ, ŠOBČE-

VA 17, 4248 LESCE, vložek: 2.000,00 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-22036
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00266 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/00723/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: H & V ELECTRONIC, servis in
vzdrževanje Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GOSPOSVETSKA 4, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STANOVŠEK SAMO, GO-

SPOSVETSKA 4, 4000 KRANJ, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 12.
1989.

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

Sr-22037
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00267 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/00729/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ELECOM, inženiring, montaža
in vzdrževanje elektro naprav d.o.o.,
Kamna Gorica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KAMNA GORICA 56, 4246
KAMNA GORICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BETON DUŠAN, KAMNA

GORICA 56, 4246 KAMNA GORICA, 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 regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-22038
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00268 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/00735/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GLOBAL, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in turizem Globoko, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GLOBOKO 10, 4240 RADOV-
LJICA

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

GLOBOKO 10, 4240 RADOVLJICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 12.
1989; FARIČ IZIDOR, STARETOVA 5,
4000 KRANJ, vložek: 1.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 22. 12. 1989.

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

Sr-22039
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00269 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/00748/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FERUM, trgovina na debelo in
drobno, Šenčur, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: VELESOVSKA C. 30, 4208
ŠENČUR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SITAR SLAVKO, VELESOV-

SKA C. 30, 4208 ŠENČUR, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 9. 1.
1990; SITAR DARINKA, VELESOVSKA C.
30, 4208 ŠENČUR, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 9. 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-22040
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00270 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/00751/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KAVČIČ CON-COM, podjetje za
svetovanje in trgovino, d.o.o., Žiri

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: MLADINSKA 2, 4226 ŽIRI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit

Ustanovitelji: KAVČIČ MIROSLAV, MLA-
DINSKA 2, 4226 ŽIRI, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 12. 1989.

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

Sr-22041
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00271 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/00760/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: HOBI, proizvodno, trgovsko in
storitveno podjetje Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: VODOPIVČEVA UL. 12, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAPELJ MOJCA, VODO-

PIVČEVA 12, 4000 KRANJ, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 1.
1990.

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

Sr-22042
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00272 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/00768/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: UNICO, industrijska racionali-
zacija in avtomatizacija, d.o.o., Škofja
Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GROHARJEVO NASELJE 3,
4220 ŠKOFJA LOKA

Osnovni kapital: 20.400,00 Sit
Ustanovitelji: LEBEN BOJAN, STUDENO

13, 4228 ŽELEZNIKI, vložek: 3.400,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 14. 12. 1989; MI-
KLAVC JANEZ, PODLUBNIK 122, 4220
ŠKOFJA LOKA, vložek: 3.400,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 14. 12. 1989; OZEBEK
BRANKO, TRNJE 7, 4228 ŽELEZNIKI, vlo-
žek: 3.400,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 12. 1989; PFAJFAR ROK, SELCA 121,
4227 SELCA, vložek: 3.400,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 14. 12. 1989; HABJAN BO-
RIS, LOG 38, 4228 ŽELEZNIKI, vložek:

3.400,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 12.
1989; ŠMID BORUT, PODLUBNIK 162,
4220 ŠKOFJA LOKA, vložek: 3.400,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 14. 12. 1989.

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

Sr-22043
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00273 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/00770/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CENTER, podjetje za gostin-
stvo in turizem, Bohinjsko jezero, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: RIBČEV LAZ 50, 4265 BO-
HINJSKO JEZERO

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FATUR LJUBO, STARA FU-

ŽINA 53, 4265 BOHINJSKO JEZERO, 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 regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-22044
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00274 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/00773/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5320348
Firma: MIKROTEHNA, Kranj, d.o.o. Po-

djetje za informacijsko tehnologi- jo
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: BETONOVA 20, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOS IVAN, BETONOVA

20, 4000 KRANJ, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 18. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-22045
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00275 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/00780/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ALPETIV, trgovina, proizvodnja
in storitve, Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BRITOF 317, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: ARIZANOVIČ LJUBO, BRI-

TOF 317, 4000 KRANJ, vložek: 700,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12. 1989; ARI-
ZANOVIČ FRANČIŠKA, BRITOF 317, 4000
KRANJ, vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 26. 12. 1989; ARIZANOVIČ GRE-
GOR, BRITOF 317, 4000 KRANJ, vložek:
700,00 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-22046
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00276 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/00783/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KEKEC, podjetje za turistične
storitve in marketing, d.o.o., Kranjska
gora

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TIČARJEVA 2, 4280 KRANJ-
SKA GORA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: TURISTIČNO DRUŠTVO

KRANJSKA GORA, TIČARJEVA 2, 4280
KRANJSKA GORA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 25. 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-22047
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00277 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/00791/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KMG, trgovina s tekstilom in
galanterija, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: CESTA NA BRDO 47, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BUKOVNIK PETER, PRO-

LETARSKA CESTA 13, 4290 TRŽIČ, vlo-
žek: 2.000,00 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)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-22048
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00278 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/00794/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ARHITEKT BIRO VELEPEC,
d.o.o., Jesenice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ULICA STANETA BOKALA 16,
4270 JESENICE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VELEPEC GREGOR, UL.

STANETA BOKALA 16, 4270 JESENICE,
vložek: 2.000,00 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-22049
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00279 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/00796/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PRELOM, d.o.o., računalniški
inženiring, založništvo in izobraževanje,
Jesenice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TOMŠIČEVA 53, 4270 JESE-
NICE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ERJAVŠEK BOJAN, TOM-

ŠIČEVA 53, 4270 JESENICE, vložek:
500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 12.
1989; PAVLIN ROLANDO, FINŽGARJEVA
9, 4248 LESCE, vložek: 520,00 Sit, ne

odgovarja, vstop: 3. 4. 1990; ŽAGAR ZMA-
GO, HRUŠICA 160, 4270 JESENICE, vlo-
žek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 4.
1990; ŽAGAR MAJA, HRUŠICA 160, 4270
JESENICE, vložek: 480,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 3. 4. 1990.

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

Sr-22050
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00280 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/00804/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LASER, Trgovina z elektrote-
hničnim blagom, d.o.o., Tržič

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PRISTAVŠKA CESTA 89, 4290
TRŽIČ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MEŠIČ BOŠTJAN, PRI-

STAVŠKA CESTA 89, 4290 TRŽIČ, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 1.
1990; KOZAMERNIK MATJAŽ, PREŠER-
NOVA 1, 4240 RADOVLJICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, 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-22051
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00281 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/00806/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5341078
Firma: PALETA, podjetje za trgovino,

transport in turizem, d.o.o. Hotemaže
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: HOTEMAŽE 71, 4205 PRED-

DVOR
Osnovni kapital: 20.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOZELJ LJUBICA, HOTE-

MAŽE 71, 4205 PREDDVOR, vložek:
6.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 12.
1989; KOZELJ MIRO, HOTEMAŽE 71,
4205 PREDDVOR, vložek: 6.800,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 25. 12. 1989; KO-
ZELJ ANAMARIJA, HOTEMAŽE 71, 4205



Stran 6298 / Št. 68 / 31. 7. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

PREDDVOR, vložek: 6.600,00 Sit, ne od-
govarja, 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-22052
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00282 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/00809/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5442028
Firma: RAZVOJNI CENTER RADOVLJI-

CA, podjetje za razvoj, inženiring, pro-
jektiranje in gradnjo, d.o.o., Radovljica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KRANJSKA 13, 4240 RADOV-
LJICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOLČMAN ANDREJ, GRA-

DNIKOVA 33, 4240 RADOVLJICA, vložek:
1.400,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 12.
1989; HRASTNIK BLAŽ, GRADNIKOVA
52/A, 4240 RADOVLJICA, vložek: 200,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 12. 1989;
SMREKAR MARKO, ČOPOVA 2A, 4248
LESCE, vložek: 200,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 28. 12. 1989; ZAVRŠNIK MATJAŽ,
BOŠTJANOVA 10A, 4248 LESCE, vložek:
200,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 12.
1989.

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

Sr-22053
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00285 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/00815/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: HIP, trgovsko podjetje Bled,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KAJUHOVA 28, 4260 BLED
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIŠKUR ŠTEFKA, CAN-

KARJEVA 46, 4240 RADOVLJICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 3.
1990.

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

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

Sr-22054
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00286 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/00816/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ELEKTRO CENTER, podjetje za
proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o.,
Ul. Gorenjskega odreda 2, Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: UL. GORENJSKEGA ODRE-
DA 2, 4000 KRANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BREMEC MIROSLAV, UL.

GORENJSKEGA ODREDA 2, 4000
KRANJ, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, 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-22055
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00287 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/00819/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KRONA MARKET, trgovsko po-
djetje, Brezje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BREZJE 63/A, 4243 BREZJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRAPROTNIK RUDOLF,

BREZJE 52, 4243 BREZJE, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 2.
1990; PRAPROTNIK JELKA, BREZJE 52,
4243 BREZJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 12. 2. 1990.

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

Sr-22056
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00288 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/00840/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AVTOKLEPAR BLATNIK, d.o.o.,
Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KURIRSKA BOT 6 A, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BLATNIK ANTON, KURI-

SKA POT 6 A, 4000 KRANJ, vložek:
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-22057
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00289 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/00841/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KRN, avtoprevozništvo, d.o.o.,
Žiri

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: C. XXXI. DIV. 174, 4226 ŽIRI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČEFARIN ANTON, C. XXXI.

DIV. 174, 4226 ŽIRI, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 7. 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-22058
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00290 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/00842/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MINUTA, trgovina in storitve
Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ŽUPANČIČEVA 19, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
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Ustanovitelji: OŠTARIJAŠ ROMAN, ŽU-
PANČIČEVA 19, 4000 KRANJ, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 12.
1989.

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

Sr-22059
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00291 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/00844/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TREND, trgovina, inženiring,
marketing, svetovanje, storitve in zasto-
panje, Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: MLADINSKA 1, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: RAMOVŠ ZORAN, MLA-

DINSKA 1, 4000 KRANJ, vložek: 700,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 12. 1989;
KRAŠOVEC IZTOK, OLDHAMSKA 1, 4000
KRANJ, vložek: 700,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 14. 12. 1989; LESKOVAR BORIS,
ZG. BITNJE 56, 4209 ŽABNICA, vložek:
100,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 12.
1989; PERKOUNIG WALTER,
WAIDISCHERSTRASE 11, FERLACH, vlo-
žek: 600,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 12. 1989.

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

Sr-22060
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00292 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/00852/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MSM, promet in proizvodnja
lesnih in kovinskih proiz- vodov, d.o.o.
Žiri

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: LEDINICA 4, 4226 ŽIRI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MROVLJE MIRKO, LEDI-

NICA 4, 4226 ŽIRI, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1989; MROV-
LJE SILVA, LEDINICA 4, 4226 ŽIRI, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12.
1989.

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

Sr-22061
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00293 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/00859/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DINKOM, podjetje za promet s
sekundarnimi surovinami d.o.o. Tržič

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PODLJUBELJ 16, 4290 TR-
ŽIČ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOMAC FRANC, PODLJU-

BELJ 16, 4290 TRŽIČ, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 3. 1990.

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

Sr-22062
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00294 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/00862/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5350450
Firma: RINO, podjetje za informacij-

sko svetovanje, trgovanje in razvoj
Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: HUJE 10, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETRIČ TOMAŽ, HUJE 10,

4000 KRANJ, vložek: 2.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 28. 12. 1989.

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

Sr-22063
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00295 z dne 4. 2.

2000 pod št. vložka 1/00873/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: POSLOVNA SKUPNOST KME-
TIJSTVA, ŽIVILSKE INDUSTRIJE IN TR-
GOVINE GORENJSKE KRANJ, o.sol.o.

Pravno org. oblika: posl.sk.
Sedež: C. JLA 2, 4000 KRANJ
Ustanovitelji: MERCATOR KMETIJSTVO,

P.O., BEGUNJSKA C. 5, 4000 KRANJ,
ostalo, vstop: 31. 12. 1998; MERCATOR -
MESO - IZDELKI, P.O., MESTNI TRG 20,
4220 ŠKOFJA LOKA, ostalo, vstop: 31. 12.
1989; MERCATOR TOVARNA OLJA “
OLJARICA “, P.O., BRITOF 27, 4000
KRANJ, ostalo, vstop: 31. 12. 1989; MER-
CATOR - MLEKARNA, P.O., SMLEDNIŠKA
C. 1, 4000 KRANJ, ostalo, vstop: 31. 12.
1989; MERCATOR IZBIRA, P.O., MAIS-
TROV TRG 7, 4000 KRANJ, ostalo, vstop:
31. 12. 1989; MERCATOR, KŽK GORENJ-
SKE, N.SOL.O. TOK RADOVLJICA,
N.SOL.O., ROŽNA DOLINA 50, 4248 LES-
CE, ostalo, vstop: 31. 12. 1989.

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

Sr-22064
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00296 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/00877/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KNOPF, notranja in zunanja tr-
govina d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: MLAKARJEVA 2 A, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTUCIN DEJAN, C. 4. JU-

LIJA 35, 4290 TRŽIČ, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 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-22065
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00297 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/00879/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:
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Firma: FORM, proizvodnja, trgovske
storitve, d.o.o., Žiri

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GREGORČIČEVA 1, 4226 ŽIRI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOGATAJ MILAN, GRE-

GORČIČEVA 1, 4226 ŽIRI, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 2.
1990; BOGATAJ NADJA, GREGORČIČE-
VA 1, 4226 ŽIRI, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 27. 2. 1990.

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

Sr-22066
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00298 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/00882/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SIRČEK, trgovina na drobno in
debelo Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KOKRŠKI BREG 1, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DEJANOVIČ MILAN, KO-

KRŠKI BREG 1, 4000 KRANJ, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 12.
1989.

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

Sr-22067
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00299 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/00884/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: OIS, podjetje za organizacij-
ske, inforamcijske storitve in zastopniš-
tvo, d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TRG PREŠERNOVE BRIGA-
DE 4, 4000 KRANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POTKONJAK PETAR, TRG

PREŠERNOVE BRIGADE 4, 4000 KRANJ,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
31. 1. 1990.

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

Sr-22068
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00300 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/00886/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ISA TRADE, d.o.o., podjetje za
trgovino, zunanjo trgovino, marketing,
propagando in posredovanje, Preddvor

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: OLŠEVEK 74, 4205 PRED-
DVOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MRŠIĆ ENCIJAN, UL. IVA-

NA RENDIČA 3, RIJEKA, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 1. 1990.

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

Sr-22069
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00301 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/00892/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KUERO, podjetje za trgovino,
marketing, proizvodnjo in storitve,
d.o.o., Tržič

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: LOKA 28 A, 4290 TRŽIČ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUHELJ JOŽE, LOKA 94,

4290 TRŽIČ, vložek: 1.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 17. 1. 1990; ROMŠEK RO-
BERT, LOKA 28 A, 4290 TRŽIČ, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 1.
1990.

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

Sr-22070
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00302 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/00907/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MAJČ AR, trgovina in skladi-
ščenje Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ZASAVSKA C. 1, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ARVAJ IVICA, BRITOF 25,

4000 KRANJ, vložek: 2.000,00 Sit, ne od-
govarja, 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-22071
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00303 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/00908/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DANIM, svetovanje in trgovina,
d.o.o., Žiri

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KOSOVELOVA 20, 4226 ŽIRI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: STARMAN BOJAN, KOSO-

VELOVA 20, 4226 ŽIRI, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 12. 1989;
STARMAN ANA, KOSOVELOVA 20, 4226
ŽIRI, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 22. 12. 1989.

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

Sr-22072
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00304 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/00910/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PROIMPEX, marketing, inženi-
ring, export-import, d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BEGUNJSKA 7, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
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Ustanovitelji: HUZJAN JOŽE, BEGUNJ-
SKA 7, 4000 KRANJ, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 27. 2. 1990; KOVA-
ČEVIČ MILJENKO, FRANZA MEHRINGA
20, ZAGREB, vložek: 1.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 27. 2. 1990.

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

Sr-22073
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00305 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/00912/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PP 90, marketing, trgovina, po-
sredništvo, d.o.o. Jesenice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TITOVA 36, 4270 JESENICE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PERKO PAVEL, HRUŠICA

96, 4270 JESENICE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 27. 3. 1990.

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

Sr-22074
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00306 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/00925/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GRADBA, zaključna dela v
gradbeništvu, d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: JANEZA PUHARJA 8, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARN FRANCI, JANEZA

PUHARJA 8, 4000 KRANJ, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 12.
1989; MARN MAJDA, JANEZA PUHARJA
8, 4000 KRANJ, 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-22075
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00307 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/00929/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PAPI, turizem in trgovina,
d.o.o., Kranjska gora

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BOROVŠKA 81, 4280 KRANJ-
SKA GORA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRATINA DUŠICA, BEZJE

7, 4280 KRANJSKA GORA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 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-22076
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00308 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/00933/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DETELJICA - MARKETING CEN-
TER, podjetje za notranjo in zunanjo tr-
govino ter marketing Gorenja vas, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GORENJA VAS 48, 4224 GO-
RENJA VAS

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČADEŽ JANEZ, SPODNJE

PIRNIČE 20 A, 1215 MEDVODE, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 2.
1990; MLINAR JANEZ, GORENJA VAS 48,
4224 GORENJA VAS, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 12. 2. 1990.

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

Sr-22077
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00309 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/00935/00 vpisalo v

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

Firma: SODJA, proizvodnja in trgovi-
na na debelo in drobno Bohinjska Bistri-
ca, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: OB BELCI 9, 4264 BOHINJ-
SKA BISTRICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SODJA JANEZ, OB BELCI

9, 4264 BOHINJSKA BISTRICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 3.
1990; SODJA DORA, OB BELCI 9, 4263
BOHINJSKA BISTRICA, vložek: 1.000,00
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-22078
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00310 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/00936/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KOG, predelava kovin in trgo-
vina, d.o.o., Žiri

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GREGORČIČEVA 5, 4226 ŽIRI
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GLADEK ANDREJ, GRE-

GORČIČEVA 5, 4226 ŽIRI, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 3.
1990; GLADEK MIHAELA, GREGORČIČE-
VA 5, 4226 ŽIRI, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 3. 1990.

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

Sr-22079
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00312 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/00940/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ELEKS, podjetje za elektrote-
hnične storitve, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: POT NA JOŠTA 37 A, 4000
KRANJ
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Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LESIČNIK FRANC, PLANI-

NA 52, 4000 KRANJ, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 10. 1. 1990.

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

Sr-22080
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00313 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/00957/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DUKAT, trgovina na drobno in
debelo, d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ZASAVSKA 52 B, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HUDOBIVNIK JANEZ, ZA-

SAVSKA 52 B, 4000 KRANJ, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 1.
1990.

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

Sr-22081
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00314 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/00970/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FIDES, podjetje za posredniš-
tvo in zastopanje Bled, d.o.o

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: CANKARJEVA 20 A, 4260
BLED

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SRŠEN MARKO, CANKAR-

JEVA 20 A, 4260 BLED, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 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-22082
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00315 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/00979/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ALMAR, informatika in trženje,
d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ŠORLIJEVA 31, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: OJSTERŠEK MARJAN,

TRG PREŠERNOVE BRIGADE 5, 4000
KRANJ, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 25. 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-22083
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00316 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/00981/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: HUDOHMET, trgovina in za-
stopstvo Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: MLEKARSKA 10, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 643.821,50 Sit
Ustanovitelji: HUDOMET VIOLETA, MLE-

KARSKA 10, 4000 KRANJ, vložek:
436.719,50 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 3.
1990; HUDOMET MIROSLAV, GABROV-
ŠKA 19, 4000 KRANJ, vložek: 207.101,70
Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 3. 1990.

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

Sr-22084
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00317 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/00986/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: 3 K, podjetje za organizacijo
obrtnih storitev in trgovino, d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PODBREZJE 95, 4203 DUP-
LJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRIŽAJ ANDREJ, NA JAMI

7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 600,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 6. 1. 1990; RAZPET
JOŽE, MIVKA 9, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 1.
1990; KERŠIČ ANA MARIJA, PRIJATELJE-
VA 22, 1000 LJUBLJANA, vložek: 700,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 1. 1990.

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

Sr-22085
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00318 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/00994/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ALEJA, podjetje za trgovino,
d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: STRUŽEVO 45 B, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SAJOVIC PETRA, STRUŽE-

VO 45 B, 4000 KRANJ, vložek: 2.000,00
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)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-22086
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00319 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/01006/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MEGARON, atelje za projekti-
ranje in inženiring Šenčur, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: MLAKARJEVA 61 A, 4208
ŠENČUR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MURNIK BRANE, VELE-

SOVO 47, 4207 CERKLJE, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 12.
1989.

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

Sr-22087
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00320 z dne 4. 2.
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: OAZA, gostinsko-turistično po-
djetje Jesenice, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TITOVA 55, 4271 JESENICE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MORIČ MARJETA, TITOVA

55, 4271 JESENICE, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 29. 1. 1990.

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

Sr-22088
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00321 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/01010/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PAPIRUS, podjetje za grafični
inženiring, d.o.o., Žabnica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ZG. BITNJE 170, 4209 ŽAB-
NICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KERN VILJEM, ZG. BITNJE

170, 4209 ŽABNICA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 4. 3. 1990.

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

Sr-22089
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00322 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/01017/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5365317
Firma: MARE, podjetje za izdelavo

predmetov iz tekstila, usnja, volne, ko-
vin in plastike, d.o.o., Sebenje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SEBENJE 29, 4260 BLED
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: REKAR MARJAN, SEBE-

NJE 29, 4260 BLED, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 26. 2. 1990.

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

Sr-22090
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00323 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/01018/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DOMINA, trgovina na drobno
in debelo, d.o.o., Podnart

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: POSAVEC ŠT. 70, 4244 POD-
NART

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAP JANEZ, POSAVEC 70,

4205 PREDDVOR, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 10. 1. 1990.

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

Sr-22091
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00324 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/01022/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JOKER, trgovsko podjetje Tr-
žič, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TRG SVOBODE 20, 4290 TR-
ŽIČ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAUČIČ RUDOLF, POD

POGOVCO 8, 4294 KRIŽE, vložek:
1.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 4.
1990; KAUČIČ DAMJANA, POD POGOV-
CO 8, 4294 KRIŽE, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 12. 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-22092
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00325 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/01024/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LENA, trgovina na drobno in
debelo, d.o.o., Žiri

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: C. XXXI DIVIZIJE 129 A, 4226
ŽIRI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JEZERŠEK VOJKO, C.

XXXI DIVIZIJE 129 A, 4226 ŽIRI, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 4.
1990; JEZERŠEK MARIJA, C. XXXI DIVIZI-
JE 129 A, 4226 ŽIRI, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 12. 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-22093
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00326 z dne 4. 2.
2000 pod št. vložka 1/01027/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: WECO, podjetje za inženiring
in trgovino Bled, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ROŽNA DOLINA 40, 4248
LESCE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VERHUNC BRANKO, CAN-

KARJEVA 36, 4240 RADOVLJICA, vložek:
2.000,00 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-22094
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00327 z dne 4. 2.
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2000 pod št. vložka 1/01037/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LEBEN, podjetje za proizvod-
njo, trgovino, gostinstvo, turizem, d.o.o.,
Selca

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ŠEVLJE 41, 4227 SELCA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEBEN LUDVIK, ŠEVLJE

41, 4227 SELCA, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 27. 2. 1990; LEBEN MA-
RIJA, ŠEVLJE 41, 4227 SELCA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 2.
1990.

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

Sr-22095
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00338 z dne 10. 2.
2000 pod št. vložka 1/03727/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GOLTEZ, podjetje za storitve,
posredovanje in zastopanje, gostinstvo
in trgovina, d.o.o., Tržič, Bistrica 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BISTRICA 4, 4290 TRŽIČ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOLTEZ ANICA, BISTRI-

CA 4, 4290 TRŽIČ, vložek: 6.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 10. 3. 1992; ŠEGA
FRANC, BISTRICA 4, 4290 TRŽIČ, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 3.
1992; ŠEGA GREGOR, BISTRICA 4, 4290
TRŽIČ, vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 10. 3. 1992.

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

Sr-22096
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00339 z dne 10. 2.
2000 pod št. vložka 1/03579/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GRUM podjetje za trgovino in
poslovno storitvene dejavnosti, d.o.o.,
Tržič

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TRG SVOBODE 16, 4290 TR-
ŽIČ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRUM PRIMOŽ, TRG SVO-

BODE 16, 4290 TRŽIČ, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992; GRUM
KARMEN, TRG SVOBODE 16, 4290 TR-
ŽIČ, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 6. 4. 1992.

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

Sr-22097
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00340 z dne 10. 2.
2000 pod št. vložka 1/03488/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GEO - WAY, podjetje za turi-
zem, trgovino in storitve, d.o.o. Kranjska
gora

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: VANDOTOVA 5, 4280 KRANJ-
SKA GORA

Osnovni kapital: 8.597,00 Sit
Ustanovitelji: RAVHEKAR KATARINA,

VANDOTOVA 5, 4281 KRANJSKA GORA,
vložek: 8.597,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
3. 4. 1992.

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

Sr-22098
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00341 z dne 10. 2.
2000 pod št. vložka 1/03487/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SEDIMENT INŽENIRING, izde-
lovanje in servisiranje zobozdravstvene
opreme, trgovina in zastopstvo, d.o.o.,
Podbrezje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PODBREZJE 20, 4203 DUPLJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SELAK VESNA, PODBREZ-

JE 20, 4203 DUPLJE, 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-22099
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00342 z dne 10. 2.
2000 pod št. vložka 1/03507/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MERŠE, trgovina in storitve,
d.o.o., Naklo

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: STRAHINJ 69, 4202 NAKLO
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MERŠE MILAN, STRAHINJ

69, 4202 NAKLO, 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-22100
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00343 z dne 10. 2.
2000 pod št. vložka 1/03511/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ŽIR podjetje za gostinstvo, tr-
govino in storitve, d.o.o. Žiri

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SELO 22, 4226 ŽIRI
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAMPRE DANIEL, SELO

22, 4226 ŽIRI, 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-22101
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00344 z dne 10. 2.
2000 pod št. vložka 1/03540/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
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iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GROHAR Podjetje za storitve
Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BRITOF 296, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GROHAR MIRAN, BRITOF

296, 4000 KRANJ, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 8. 4. 1992.

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

Sr-22102
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00345 z dne 10. 2.
2000 pod št. vložka 1/03547/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PETERČEK Trgovina in gostin-
stvo Tržič d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: POD GRADOM 4, 4290 TRŽIČ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOŠIR PETER, POD GRA-

DOM 4, 4290 TRŽIČ, 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-22103
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00346 z dne 10. 2.
2000 pod št. vložka 1/03551/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SMOLA, podjetje za trgovino
in proizvodnjo, d.o.o., Škofja Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: FRANKOVO NASELJE 80,
4220 ŠKOFJA LOKA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUŽNIK ANTON, FRANKO-

VO NASELJE 80, 4220 ŠKOFJA LOKA,
vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
9. 3. 1992.

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

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

Sr-22104
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00347 z dne 10. 2.
2000 pod št. vložka 1/03570/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FIPRO, Podjetje za storitve, tr-
govino in proizvodnjo d.o.o., Lesce

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: DACARJEVA ULICA 36, 4248
LESCE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAVČIČ PETER, DACAR-

JEVA 36, 4248 LESCE, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 10. 1991.

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

Sr-22105
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00348 z dne 10. 2.
2000 pod št. vložka 1/03578/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ONEJA podjetje za svetovanje
na področju zdravstvenega varstva živa-
li, proizvodnjo, storitve, posredovanje in
zastopanje, gost., turizem in trg., d.o.o.
Tržič

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TRG SVOBODE 21, 4290 TR-
ŽIČ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: OPALIČKI IRMA, TRG SVO-

BODE 21, 4290 TRŽIČ, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4. 1992.

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

Sr-22106
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00349 z dne 10. 2.
2000 pod št. vložka 1/03566/00 vpisalo v

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

Matična številka: 5622328
Firma: M & N COMMERCE, storitveno

in trgovsko podjetje, d.o.o., Žirovnica
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: RODINE 63, 4274 ŽIROVNICA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRISTAVEC IRENA, POD-

BREG 8, 4280 KRANJSKA GORA, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 3.
1994; LORBEG IVONA, ČIČARE 12, 4280
KRANJSKA GORA, vložek: 50.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 1. 3. 1994.

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

Sr-22107
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00350 z dne 10. 2.
2000 pod št. vložka 1/03485/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: B 92, proizvodno in trgovsko
podjetje d.o.o., Tržič

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KOVORSKA 88, 4290 TRŽIČ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČORAGIĆ NIJAZ, SP. BIS-

TRICA 10, 4290 TRŽIČ, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 3. 1992.

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

Sr-22108
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00351 z dne 10. 2.
2000 pod št. vložka 1/03498/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5880475
Firma: OMORIKA TRADE d.o.o. Pod

gozdom št.13, Jesenice proiz.žagane.le-
sa in plošč.gradb.mater.konč.izdel.obrt-
na del v grad. trgo., turizem, posred.,
fin.knjig.stor.pre.plast.mas

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: POD GOZDOM ŠT. 13, 4270
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JESENICE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETKOŠ VANDA, POD

GOZDOM 13, 4270 JESENICE, 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-22109
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00352 z dne 10. 2.
2000 pod št. vložka 1/03499/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DIONIZ, trgovina in gostinstvo,
Kranj, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: STARA CESTA 18, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MOHORČIČ JURIJ, ZA-

GRAJŠKOVA 21, 4000 KRANJ, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 4.
1992.

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

Sr-22110
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00353 z dne 10. 2.
2000 pod št. vložka 1/03525/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LARA, podjetje za trgovino in
poslovne storitve, d.o.o., Stara cesta 20,
Kranj.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: STARA CESTA 20, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAPIČ LAZO, STARA CE-

STA 20, 4000 KRANJ, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992.

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

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

Sr-22111
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00354 z dne 10. 2.
2000 pod št. vložka 1/03535/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ALZO, proizvodnja in trgovina
obutve in usnjene galanterije, d.o.o., Tr-
žič

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: LOKA 33, 4290 TRŽIČ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VOGRINC ALENKA, LOKA

33, 4290 TRŽIČ, vložek: 2.600,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 4. 4. 1992; GJORGJIEV
FLORA, KOVORSKA 5, 4290 TRŽIČ, vlo-
žek: 2.700,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
4. 4. 1992; TADEL ALEŠ, LOKA 33, 4290
TRŽIČ, vložek: 2.700,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 4. 4. 1992.

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

Sr-22112
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00355 z dne 10. 2.
2000 pod št. vložka 1/03577/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VALUTA finančni inženiring,
d.o.o., Škofja Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PARTIZANSKA 45, 4220 ŠKO-
FJA LOKA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SRAKAR UROŠ, PODLUB-

NIK 51, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 4.
1992.

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

Sr-22113
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00356 z dne 10. 2.
2000 pod št. vložka 1/03580/00 vpisalo v

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

Firma: NANA trgovsko podjetje, d.o.o.,
Kranj Kranj, Stošičeva 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: STOŠIČEVA 3, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRISLAN VEHOVEC NATA-

ŠA, STOŠIČEVA 3, 4000 KRANJ, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4.
1992.

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

Sr-22114
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00357 z dne 10. 2.
2000 pod št. vložka 1/03584/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KANDUS d.o.o. Škofja Loka,
Podjetje za trgovino, storitve, turizem in
marketing, Virmaše 43, Škofja Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: VIRMAŠE 43, 4220 ŠKOFJA
LOKA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KANDUS BOGOMIL, ZG.

SENICA 12 B, 1215 MEDVODE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 4.
1992.

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

Sr-23610
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/02162 z dne 9. 6.
2000 pod št. vložka 1/00684/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: IMOBILIA, posredovanje in
opravljanje drugih storitve pri prometu z
nepremičninami, d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: C. STANETA ŽAGARJA 18,
4000 KRANJ

Osnovni kapital: 2.100,00 SIT
Ustanovitelji: DOLŽAN JURIJ, C. STA-

NETA ŽAGARJA 18, 4000 KRANJ, vložek:
700,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 12.
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1989; HUDE MIRAN, C. KOKRŠKEGA
ODREDA 1, 4000 KRANJ, vložek: 700,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 12. 1989;
ŠTULAR ALEKSANDER, JEZERSKA C.
130 B, 4000 KRANJ, vložek: 700,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 20. 12. 1989.

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

Sr-23611
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/02163 z dne 9. 6.
2000 pod št. vložka 1/05510/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: STANOVANJSKA ZADRUGA
PRELOGE ŠMARTNO

Pravno org. oblika: zadruga
Sedež: ČIRČE 35, 64000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KORDEŽ DOMEN, SMRT-

NIKOVA 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
500,00 SIT, ostalo, vstop: 18. 5. 1990;
MAROLT FRANC, GROBELJCA 56, 1000
LJUBLJANA, vložek: 500,00 SIT, ostalo,
vstop: 18. 5. 1990; GREGORŠ MARIJA,
ŠMARTNO 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
500,00 SIT, ostalo, vstop: 18. 5. 1990;
GREGORŠ FRANČIŠKA, ŠMARTNO 16,
1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 SIT,
ostalo, vstop: 18. 5. 1990.

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

Sr-23612
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/02164 z dne 9. 6.
2000 pod št. vložka 1/00325/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TURIZEM - V USTANAVLJANJU
Delovna organizacija

Pravno org. oblika:
Sedež: MAISTROV TRG 11, 64000

KRANJ
Osnovni kapital: 1,00 SIT
Ustanovitelji: TRGOVSKA IN GOSTIN-

SKA DO ŽIVILA KRANJ, TOZD GOSTIN-
STVO KRANJ, n.sol.o., MAISTROV TRG 11,
4000 KRANJ, ostalo, vstop: 17. 10. 1986.

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

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

Sr-23613
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/02165 z dne 9. 6.
2000 pod št. vložka 1/00326/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: POSLOVNI CENTER KARAVAN-
KE, P.O. Jesenice

Pravno org. oblika: posl.sk.
Sedež: SP. PLAVŽ 6 B, 64270 JESE-

NICE
Osnovni kapital: 1,00 SIT
Ustanovitelji: KOMPAS JUGOSLAVIJA

TOZD MEJNI TURISTIČNI SERVIS, PRAŽA-
KOVA 4, 1000 LJUBLJANA, ostalo, vstop:
4. 3. 1986; DOMINVEST JESENICE, TI-
TOVA 18, 4270 JESENICE, ostalo, vstop:
9. 5. 1986; ATELJE ZA PROSTORSKO
PROJEKTIRANJE JESENICE, POD GOZ-
DOM 2, 4270 JESENICE, ostalo, vstop:
9. 5. 1986; INTEREUROPA KOPER TOZD
Špedicija Koper, VOJKOVO NABREŽJE 32,
6000 KOPER, ostalo, vstop: 27. 6. 1986;
SOZD PETROL DO TRGOVINA, TOZD TR-
GOVINA KRANJ, CESTA STANETA ŽAGAR-
JA 3, 4000 KRANJ, ostalo, vstop: 17. 7.
1986; SOZD INTEGRAL, TP VIATOR LJUB-
LJANA TOZD TOVORNI PROMET JESENI-
CE, KIDRIČEVA 21 C, 4270 JESENICE,
ostalo, vstop: 26. 8. 1986; SOZD ALPE-
TOUR DO EUROŠPED ŠKOFJA LOKA, TI-
TOV TRG 4 B, 4220 ŠKOFJA LOKA, osta-
lo, vstop: 12. 9. 1986; TDO MURKA LES-
CE, ALPSKA C. 62, 4248 LESCE, ostalo,
vstop: 24. 11. 1986.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe 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-24519
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00866 z dne
14. 7. 2000 pod št. vložka 1/02782/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: RA-FA Alpska šola jadralnega
padalstva d.o.o., Kobarid, Markova 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Markova 1, 5222 KOBARID
Osnovni kapital: 1.799.948,00 SIT

Ustanovitelji: FRATINA MIRO, MARKO-
VA 1, 5222 KOBARID, vložek: 514.271,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 5. 1992; AL-
PIN GLEITSCHIRM-SCHULE, FUSSENER-
STRASSE 19, 8959 BUCHING NEMČIJA,
vložek: 1.285.678,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 11. 5. 1992.

PTUJ

Sr-23795
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00735 z dne 12. 6.
2000 pod št. vložka 1/00921/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5284708
Firma: MIKROTEH zasebno podjetje

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

odgovornostjo
Sedež: Zagrebška cesta 109, 2250

PTUJ
Osnovni kapital: 3.000,00 SIT
Ustanovitelji: ROP LEOPOLD, Zagreb-

ška cesta 109, 2250 PTUJ, vložek:
2.800,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 4.
1989; DR. KOLAR TATJANA, Kraigherjeva
13, 2250 PTUJ, vložek: 200,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 17. 4. 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-21466
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00023 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/04459/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5531004
Firma: ČRTICA gostinsko, proizvodno

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

govornostjo
Sedež: Stari trg 251, 2380 SLOVENJ

GRADEC
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PECKO LEOPOLD, Slatina

10, 3201 ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
14. 11. 1991.

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

Sr-21467
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00024 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/07050/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

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

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tolsti vrh 161, 2390 RAVNE
NA KOROŠKEM

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SLATINŠEK ALEKSANDRA,

Tolsti vrh 161, 2390 RAVNE NA KORO-
ŠKEM, vložek: 100.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 16. 11. 1992.

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

Sr-21468
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00025 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/03940/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: OBERRON podjetje za trgovino
in proizvodnjo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dobrava 35, 2360 RADLJE OB
DRAVI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAVNJAK DAVID, Kajuhova

7/a, 3325 ŠOŠTANJ, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 11. 1990.

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

Sr-21469
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00026 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/08589/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: BENSON & DANIEL’S trgovsko,
storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Brezno 1, 2363 PODVELKA
Osnovni kapital: 135.248,00 Sit
Ustanovitelji: JAKIČIČ BENJAMIN, Brez-

no 92, 2363 PODVELKA, vložek:
67.624,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 5.
1993; LAKOŠE DANIJEL, Brezno 71, 2363
PODVELKA, vložek: 67.624,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 17. 5. 1993.

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

Sr-21470
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00027 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/06876/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: FRATAR podjetje za proizvod-
njo, storitve, trgovino, uvoz, in izvoz d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Mariborska cesta 143, 2370
DRAVOGRAD

Osnovni kapital: 9.108,00 Sit
Ustanovitelji: FRATAR MARIJA, Maribor-

ska cesta 143, 2370 DRAVOGRAD, vložek:
9.108,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 4.
1992.

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

Sr-21471
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00028 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/03930/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: DOMLES podjetje za projektira-
nje, proizvodnjo in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tomšičeva 7, 2380 SLOVENJ
GRADEC

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CVETKO IVAN, Tomšičeva

7, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 2.
1991.

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

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

Sr-21472
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00029 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/07440/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5712211
Firma: VITLA podjetje za storitve, trgo-

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

govornostjo
Sedež: Podgorje 118/a, 2381 POD-

GORJE PRI SLOVENJ GRADCU
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SKOBIR MARIJA, Podgorje

118/a, 2381 PODGORJE PRI SLOVENJ
GRADCU, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 8. 4. 1992.

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

Sr-21473
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00030 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/07527/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5712912
Firma: MADI trgovina in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Straže 120, 2382 MISLINJA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČAS MARKO, Straže 120,

2382 MISLINJA, vložek: 100.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 1. 1993.

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

Sr-21474
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00031 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/07913/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:
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Firma: GILED podjetje za uvoz in izvoz,
trgovino na debelo in drobno d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Čečovje 2, 2390 RAVNE NA
KOROŠKEM

Osnovni kapital: 138.000,00 Sit
Ustanovitelji: TRIFUNOVIČ MARJAN, Če-

čovje 2, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM, vlo-
žek: 138.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
17. 3. 1993.

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

Sr-21475
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00032 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/08870/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: STUDIO LINE audio studio, tr-
govina in zastopstvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Spodnji trg 34, 2367 VUZE-
NICA

Osnovni kapital: 105.000,00 Sit
Ustanovitelji: ERJAVC EMIL, Spodnji trg

34, 2367 VUZENICA, vložek: 52.500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 6. 1993; ER-
JAVC VALENTI DARINKA, Hans Saxser 5,
4953 EICHBEERG, ŠVICA, vložek:
52.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 6.
1993.

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

Sr-21476
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00033 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/07223/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5723507
Firma: GVIDON proizvodno, trgovsko

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

govornostjo
Sedež: Mariborska 41, 2360 RADLJE

OB DRAVI
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠIRNIK GVIDO, Mariborska

41, 2360 RADLJE OB DRAVI, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 4.
1992.

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

Sr-21477
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00034 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/07172/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5702798
Firma: 16 BIT računalniški inženiring

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

govornostjo
Sedež: Cesta 4. julija 12, 2366 MUTA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLETERSKI RENATO, Cesta

4. julija 12, 2366 MUTA, vložek: 100.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 6. 1992.

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

Sr-21478
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00035 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/07897/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5743869
Firma: GKE svetovalno in storitveno

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

govornostjo
Sedež: Heroja Iršiča 4, 2380 SLOVENJ

GRADEC
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: GLAMNIK CIRIL, Heroja Ir-

šiča 1, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 2.
1993.

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

Sr-21479
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00036 z

dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/08369/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: ŽILA trgovsko, storitveno in pro-
izvodno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ob Suhi 19, 2390 RAVNE NA
KOROŠKEM

Osnovni kapital: 100.015,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTRIGL SILVO, Ob Suhi 19,

2390 RAVNE NA KOROŠKEM, vložek:
100.015,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 1.
1992.

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

Sr-21480
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00037 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/08336/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: TAMI podjetje za trgovino z le-
som in vodovodno-instala- cijskim mate-
rialom d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tolsti vrh 38/a, 2382 MISLI-
NJA

Osnovni kapital: 260.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOPRIVNIK SREČKO, Re-

snik 37, 3214 ZREČE, vložek: 260.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 3. 1993.

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

Sr-21481
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00038 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/08224/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

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

govornostjo
Sedež: Robindvor 41, 2370 DRAVO-

GRAD
Osnovni kapital: 158.466,00 Sit
Ustanovitelji: ŠVARC MIRAN, Podgrad

123, 2370 DRAVOGRAD, vložek:
158.466,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 14. 5.
1993.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-21482
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00039 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/08815/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

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

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pohorska cesta 20, 2367 VU-
ZENICA

Osnovni kapital: 107.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽVIKART BENO, Pohorska

cesta 20, 2367 VUZENICA, vložek:
107.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 7.
1993.

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

Sr-21483
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00040 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/09495/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5403847
Firma: LMP-TECHNIK proizvodno in tr-

govsko podjetje za zunanjo in notranjo
trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šentjanž, 2373 ŠENTJANŽ PRI
DRAVOGRADU

Osnovni kapital: 19.600,00 Sit
Ustanovitelji: LESNA lesnoindustrijsko po-

djetje p.o., Gosposvetska 4, 2380 SLOVENJ
GRADEC, vložek: 9.100,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 23. 4. 1990; MORI RUDI, Šen-
tjnaž 156, 2373 ŠENTJANŽ PRI DRAVO-
GRADU, vložek: 8.400,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 23. 4. 1990; URANŠEK MAKS,
Libeliška gora 4, 2372 LIBELIČE, vložek:
2.100,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 4.
1990.

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

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

Sr-21484
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00041 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/07618/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

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

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Na Šancah 7, 2390 RAVNE NA
KOROŠKEM

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAČEN ANTON, Na šancah

7, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 1.
1993.

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

Sr-21485
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00042 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/07745/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: KLJUČ-KOTLJE trgovsko in sto-
ritveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kotlje 20, 2390 RAVNE NA KO-
ROŠKEM

Osnovni kapital: 381.300,00 Sit
Ustanovitelji: PLEVNIK-VERDINEK BOJA-

NA, Kotlje 20, 2390 RAVNE NA KORO-
ŠKEM, vložek: 190.650,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 22. 1. 1993; PLEVNIK BOJAN,
Kotlje 20, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM,
vložek: 190.650,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 22. 1. 1993.

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

Sr-21486
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00043 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/07262/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o

izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: VAČUN trgovsko podjetje za
promet na drobno in debelo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trg svobode 15, 2392 MEŽICA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VAČUN MIRKO, Senčna

vas 25, 2392 MEŽICA, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 9. 1991; VA-
ČUN DANICA, Senčna vas 25, 2392 MEŽI-
CA, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 22. 9. 1991.

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

Sr-21487
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00044 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/07893/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: LESVID podjetje za proizvod-
njo, storitve in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Sveti Vid 19/b, 2367 VUZENICA
Osnovni kapital: 129.490,00 Sit
Ustanovitelji: ČERU GABRIJELA, Sveti Vid

19/b, 2367 VUZENICA, vložek:
129.490,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 8.
1992.

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

Sr-21488
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00045 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/07909/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5737591
Firma: MAGRAD trgovsko in storitveno

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

govornostjo
Sedež: Podlipje 33, 2366 MUTA
Osnovni kapital: 133.200,00 Sit
Ustanovitelji: WASA RUDOLF, Partizan-

ska 12, 2360 RADLJE OB DRAVI, vložek:
66.600,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 11.
1993; MEH JOŽE, Podlipje 33, 2366 MU-
TA, vložek: 66.600,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 15. 11. 1993.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-21489
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00046 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/07524/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

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

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska 18, 2390 RAVNE
NA KOROŠKEM

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTERN UROŠ, Partizanska

18, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 10. 1992.

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

Sr-21490
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00047 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/07714/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

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

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tomšičeva 56, 2380 SLOVENJ
GRADEC

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: GLIGOREVIČ MARJANA,

Tomšičeva 56, 2380 SLOVENJ GRADEC,
vložek: 50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 1. 1993; KRIČEJ DANICA, Kotlje 150,
2390 RAVNE NA KOROŠKEM, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 1.
1993.

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

Sr-21491
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00048 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/07749/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: ADEM podjetje za proizvodnjo,
razvoj in trgovino d.o.o. Prevalje, Pod go-
njami 92

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pod gonjami 92, 2391 PREVA-
LJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PIRTOVŠEK ERVIN, Cesta

24.junija 72/b, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 3.
1992.

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

Sr-21492
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00049 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/07703/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

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

govornostjo
Sedež: Pameče 201, 2380 SLOVENJ

GRADEC
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: DULER SILVA, Pameče 201,

2380 SLOVENJ GRADEC, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 3. 4. 1992.

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

Sr-21493
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00050 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/06660/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5668719
Firma: CONCORDE podjetje za proiz-

vodnjo, trgovino, uvoz, izvoz in posredniš-
tvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dobja vas 121, 2390 RAVNE
NA KOROŠKEM

Osnovni kapital: 425.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠABANOVIČ STANISLAVA,

Maistrova 13, 2380 SLOVENJ GRADEC, vlo-
žek: 212.500,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
3. 6. 1992; KLANČIČAR DEJAN, Rojčeva 26,
1000 LJUBLJANA, vložek: 170.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 3. 6. 1992; ŠABANO-
VIČ BOJANA, Maistrova 13, 2380 SLOVENJ
GRADEC, vložek: 42.500,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 3. 6. 1992.

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

Sr-21494
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00051 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/06990/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: LARIX podjetje za storitve, trgo-
vino in proizvodnjo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Celjska cesta 12, 2380 SLO-
VENJ GRADEC

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČURČ SILVA, Celjska 12,

2380 SLOVENJ GRADEC, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1992.

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

Sr-21495
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00052 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/08347/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: KOPASOFT proizvodnja in za-
stopstvo programske opreme d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Celjska cesta 40/a, 2380 SLO-
VENJ GRADEC

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: CEPEC ZLATKO, Ul. Hero-

ja Ronka 18, 2380 SLOVENJ GRADEC, vlo-
žek: 6.250,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 4. 1993; OSVALD BERNARD, Ugasle
peči 18, 2391 PREVALJE, vložek: 6.250,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 4. 1993; KRE-
SNIK BERNARD, Legen 175, 2380 SLO-
VENJ GRADEC, vložek: 6.250,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 4. 1993; BOROVNIK
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MARKO, Javornik 25, 2390 RAVNE NA KO-
ROŠKEM, vložek: 6.250,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 20. 4. 1993; RAZGORŠEK
BRANKO, Cesta na Štibuh 16, 2380 SLO-
VENJ GRADEC, vložek: 6.250,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 4. 1993; JELENKO
VINKO, Dovže 58/a, 2382 MISLINJA, vlo-
žek: 6.250,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 4. 1993; KUHELNIK SUZANA, Pohor-
ska cesta 34, 2380 SLOVENJ GRADEC,
vložek: 6.250,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 4. 1993; MOČIVNIK JOŽEF, Prisoje 43,
2391 PREVALJE, vložek: 6.250,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 4. 1993; RAZGOR-
ŠEK JANJA, Cesta na Štibuh 16, 2380 SLO-
VENJ GRADEC, vložek: 6.250,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 4. 1993; OBREZA
MARJAN, Mislinjska dobrava 59/b, 2383
ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU, vložek:
6.250,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 4.
1993; NOVINŠEK JOŽE, Ul. Heroja Ronka
16, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:
6.250,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 4.
1993; JURJEC MATJAŽ, Celjska cesta
40/a, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:
6.250,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 4.
1993; KUHELNIK KAROLINA, Tomšičeva
51, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:
6.250,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 4.
1993; PREPADNIK ANICA, Zgornji kraj 15,
2391 PREVALJE, vložek: 6.250,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 20. 4. 1993; HLASTEC
RENATA, Šalek 95, 3320 VELENJE, vložek:
6.250,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 4.
1993; HAFNER VILJANA, Vas 73, 2360
RADLJE OB DRAVI, vložek: 6.250,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 4. 1993.

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

Sr-21496
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00053 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/06970/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5680794
Firma: KORMORAN trgovsko in proiz-

vodno podjetje, export-import d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Koroška 33, 2360 RADLJE OB

DRAVI
Osnovni kapital: 137.002,00 Sit
Ustanovitelji: KRISTL GORJANA, Partizan-

ska 12, 2360 RADLJE OB DRAVI, vložek:
137.002,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 11.
1992.

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

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

Sr-21497
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00054 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/07553/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: SUŠEK gostinstvo, turizem, tr-
govina d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pohorska cesta 17/a, 2360
RADLJE OB DRAVI

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SUŠEK BENO, Javornik 38,

2390 RAVNE NA KOROŠKEM, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 1.
1992.

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

Sr-21498
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00055 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/09009/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: KLASIČEK podjetje za medna-
rodno trgovino, proizvodnjo in storitve
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kopališka 2, 2380 SLOVENJ
GRADEC

Osnovni kapital: 200.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLASIČEK IVAN, Putkovec

51, KRAPINA, HRVAŠKA, vložek:
200.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
27. 5. 1993.

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

Sr-21499
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00056 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/08089/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: KONTOREX lesna predelava in
trgovina d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pohorska cesta 1, 2360 RAD-
LJE OB DRAVI

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOLOB IVAN, Vas 62, 2360

RADLJE OB DRAVI, vložek: 10.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 3. 12. 1992; SCHNIT-
ZER SIEGFRID, Schlosbergweg 12, ST. AN-
DRA, VILLACH, vložek: 80.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 3. 12. 1992; ZAMETTER
RAIMUND, Kotschach 303, GRAFENDORF,
vložek: 10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
3. 12. 1992.

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

Sr-21500
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00057 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/08148/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: M.A.B.O. podjetje za proizvod-
njo, storitve in trgovino in turizem d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trg svobode 13, 2390 RAVNE
NA KOROŠKEM

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: LESJAK BOJAN, Kotlje 112,

2390 RAVNE NA KOROŠKEM, vložek:
51.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 3.
1993; LESJAK MATJAŽ, Kotlje 112, 2390
RAVNE NA KOROŠKEM, vložek: 49.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 3. 1993.

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

Sr-21501
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00058 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/08484/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

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

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dobrava 11, 2360 RADLJE OB
DRAVI

Osnovni kapital: 110.000,00 Sit
Ustanovitelji: URISK BRANISLAV, Dobra-

va 11, 2360 RADLJE OB DRAVI, vložek:
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60.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 5.
1993; URISK VOJKO, Lehen 71, 2364
RIBNICA NA POHORJU, vložek: 50.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 5. 1993.

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

Sr-21502
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00059 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/07767/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5734924
Firma: BOKY podjetje za proizvodnjo,

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

govornostjo
Sedež: Šentjanž pri Dravogradu, 2370

DRAVOGRAD
Osnovni kapital: 175.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOKAN ANTON, Mladinska

ulica 4, 2367 VUZENICA, vložek:
175.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 1.
1993.

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

Sr-21503
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00060 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/08707/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: TEMNIKER ROBI trgovina, stori-
tve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Černeče 38, 2370 DRAVO-
GRAD

Osnovni kapital: 102.350,00 Sit
Ustanovitelji: TEMNIKER ROBI, Černeče

38, 2370 DRAVOGRAD, vložek:
102.350,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 6.
1993.

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

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

Sr-21504
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00061 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/06796/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: VERČKOVNIK-BOMA podjetje
za proizvodno in storitveno dejavnost,
uvoz-izvoz, zastopanje, posredovanje, tr-
govino in gostinstvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pameče 109, 2380 SLOVENJ
GRADEC

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VERČKOVNIK MILAN, Pa-

meče 109, 2380 SLOVENJ GRADEC, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 4.
1992.

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

Sr-21505
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00062 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/09111/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: AUSTROFLEX družba za termo-
izolacijske elemente d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trg 4. julija 28, 2370 DRAVO-
GRAD

Osnovni kapital: 44.720,00 Sit
Ustanovitelji: SIRK FRANC, Trg 4. julija

28, 2370 DRAVOGRAD, vložek: 30.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992; HRAS-
CHAN JAKOB, Moeltschacherweg 46, VIL-
LACH, vložek: 14.720,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 6. 4. 1992.

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

Sr-21506
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00063 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/09383/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5827418
Firma: MEDIAL storitveno in trgovsko

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

govornostjo
Sedež: Javornik 29, 2390 RAVNE NA

KOROŠKEM
Osnovni kapital: 108.000,00 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-21507
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00064 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/06730/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5703131
Firma: KROMI podjetje za obdelavo

nerjavečih kovin in predelavo plastike ter
trgovina d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Troblje 20, 2380 SLOVENJ
GRADEC

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEČOVNIK MILAN, Troblje

20, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3.
1992.

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

Sr-21508
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00065 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/07070/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: UNČA proizvodnja, trgovina,
storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Glavni trg 12, 2380 SLOVENJ
GRADEC

Osnovni kapital: 118.104,00 Sit
Ustanovitelji: PEČNIK ZDENKA, Šmiklavž

8/d, 2381 PODGORJE, vložek:
118.104,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 4.
1992.

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



Stran 6314 / Št. 68 / 31. 7. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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

Sr-21509
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00066 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/06339/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5657733
Firma: HRIBERNIK proizvodnja, trgovi-

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

govornostjo
Sedež: Legen 71, 2380 SLOVENJ

GRADEC
Osnovni kapital: 9.000,00 Sit
Ustanovitelji: TALJAN ANICA, Vorančeva

13, 2360 RADLJE OB DRAVI, vložek:
3.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 4.
1992; RAVLAN SILVA, Legen 71/a, 2380
SLOVENJ GRADEC, vložek: 3.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 4. 4. 1992; KRIVEC
FRANJA, Prešernova 48, 2380 SLOVENJ
GRADEC, vložek: 3.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 4. 4. 1992.

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

Sr-21510
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00067 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/06693/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

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

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šmartno 180, 2383 ŠMARTNO
PRI SLOVENJ GRADCU

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KNAP JOŽE, Šmartno 180,

2383 ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU,
vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
27. 3. 1992.

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

Sr-21511
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00068 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/08746/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: M-PLET trgovsko, storitveno in
proizvodno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pri postaji 10, 2391 PREVA-
LJE

Osnovni kapital: 700.000,00 Sit
Ustanovitelji: H & M D.O.O., Kotlje 160,

2390 RAVNE NA KOROŠKEM, vložek:
140.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 7.
1993; MEĐIMURJEPLET HOLDING D.D.,
Ivana Mažuraniča 2, ČAKOVEC, R HRVA-
ŠKA, vložek: 70.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 1. 7. 1993; SOBOČANEC ALOJZI-
JE, P. Preradoviča 13, ČAKOVEC, R HRVA-
ŠKA, vložek: 140.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 1. 7. 1993; TRATNJAK STJEPAN,
N.S. Rok 39, ČAKOVEC, R HRVAŠKA, vlo-
žek: 105.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
1. 7. 1993; TKALČEC KATARINA, Savska
vas, Brat.ijedins. 33, ČAKOVEC, R HRVA-
ŠKA, vložek: 70.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 1. 7. 1993; FRIŠČIČ ALOJZIJE, Va-
raždinska ul., NEDELIŠČE, R HRVAŠKA, vlo-
žek: 70.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
1. 7. 1993; LADICKI INGRID, Kralja Zvoni-
mira 13, ČAKOVEC, R HRVAŠKA, vložek:
70.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 7.
1993; MATULIN TEREZIJA, Glavna 49, D.
VIDOVEC R HRVAŠKA, vložek: 35.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 7. 1993.

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

Sr-21512
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00069 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/08483/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: DIT podjetje za trgovino, uvoz,
izvoz in gradbeništvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gozdna pot 24, 2380 SLO-
VENJ GRADEC

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: TOPIČ DRAŽEN, Gozdna

pot 24, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 6.
1993.

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

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

Sr-21513
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00070 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/08344/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: ROTIP trgovina in posredništvo
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tolsti vrh 101, 2390 RAVNE
NA KOROŠKEM

Osnovni kapital: 156.857,00 Sit
Ustanovitelji: PŠENIČNIK ROMANA, Tol-

sti vrh 101, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM,
vložek: 156.857,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 22. 12. 1992.

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

Sr-21514
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00071 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/06694/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: ŽOLGERTRANS prevozništvo,
trgovina in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šmartno 154, 2383 ŠMARTNO
PRI SLOVENJ GRADCU

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽOLGER MIRAN, Šmartno

154, 2383 ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRAD-
CU, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 27. 3. 1992.

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

Sr-21515
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00072 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/06889/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: START podjetje za trgovino,
marketing in zastopanje d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Bukovska vas 22, 2373 ŠENT-
JANŽ PRI DRAVOGRADU

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: CERAR GORAZD, Bukov-

ska vas 22, 2373 ŠENTJANŽ, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 4.
1992; KAŠMAN AMALIJA, Bukovska vas 57,
2373 ŠENTJANŽ, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 10. 4. 1992.

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

Sr-21516
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00073 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/06788/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: COMPSTOR računalništvo, tr-
govina in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tomšičeva 41, 2380 SLOVENJ
GRADEC

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SGP KOGRAD-GRADBENO

PODJETJE SLOVENJ GRADEC D.O.O,
Tomšičeva 41, 2380 SLOVENJ GRADEC,
vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
30. 3. 1994.

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

Sr-21517
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00074 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/09014/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5539374
Firma: VARICOM proizvodnja in trgovi-

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

govornostjo
Sedež: Kopališka pot 1, 2392 MEŽICA
Osnovni kapital: 12.300,00 Sit
Ustanovitelji: URBANČIČ METOD, Ku-

marjeva 12, 6310 IZOLA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 11. 1991; BER-
TOK GORAN, Sveti Anton, Gregoriči 26,
6000 KOPER, vložek: 4.300,00 Sit, ne od-
govarja, 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)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-21518
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00075 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/08065/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: FRA & MA montažne hiše d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Francetova 16, 2380 SLO-

VENJ GRADEC
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZOJER MANFRED, Linsen-

gasse 27/14, CELOVEC A 9010 AVSTRI-
JA, vložek: 20.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 17. 3. 1993; RESCHUN FRANZ, Glan
Klagenfurterstr. 70, A 9300 ŠT. VEIT, AV-
STRIJA, vložek: 80.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 17. 3. 1993.

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

Sr-21519
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00076 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/05774/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5617235
Firma: GUŠTANJ gostinsko in trgov-

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

govornostjo
Sedež: Ob Suhi 29/b, 2390 RAVNE

NA KOROŠKEM
Osnovni kapital: 138.030,00 Sit
Ustanovitelji: KAMNIK MILAN, Kralja Ma-

tjaža 8, 2392 MEŽICA, vložek: 138.030,00
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-21520
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00077 z
dne 6. 1. 2000 pod št. vložka 1/05039/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: PRETOR podjetje za consulting
in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vrunčeva 4, 2380 SLOVENJ
GRADEC

Osnovni kapital: 10.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARINŠEK ZDENKA, Tom-

šičeva 9, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 12.
1991; MRAVLJAK ERIK, Vas 75, 2360 RAD-
LJE OB DRAVI, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 21. 12. 1991; PLEVNIK
IVAN, Ul. Heroja Vrunča 4, 2380 SLOVENJ
GRADEC, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 21. 12. 1991; POGORELČNIK
NADA, Šolska 9, 2380 SLOVENJ GRADEC,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 12. 1991; VANZO MOJCA, Obrtna 6,
2366 MUTA, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 21. 12. 1991.

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

Sr-21521
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00078 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/04616/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: ROTOPLAST proizvodnja, trgo-
vina in servis d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šmartno pri Slovenj Gradcu 66,
2383 ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROTOVNIK LUDVIK, Šmar-

tno pri Slovenj Gradcu 66, 2383 ŠMARTNO
PRI SLOVENJ GRADCU, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 11. 1991.

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

Sr-21522
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00079 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/05051/00
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vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: PREKOM transport, trgovina in
storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Sele 16, 2380 SLOVENJ GRA-
DEC

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOZAMURNIK MIROSLAV,

Sele 16, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 11.
1991.

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

Sr-21523
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00080 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/03839/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: KMET trgovina s kmetijsko in
gozdno mehanizacijo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Center 2, 2393 ČRNA NA KO-
ROŠKEM

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DROFELNIK EDI, Center

129, 2393 ČRNA NA KOROŠKEM, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 2.
1991.

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

Sr-21524
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00081 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/04737/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: BEMAX podjetje za trgovino,
uvoz, izvoz in gostinstvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Heroja Iršiča 14, 2380 SLO-
VENJ GRADEC

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BELIŠ MATJAŽ, Heroja Irši-

ča 14, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 11.
1991.

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

Sr-21525
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00082 z
dne 7. 1. 2000 pod št. vložka 1/05517/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: ROK podjetje za gozdarstvo in
trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lampreče 3, 2393 ČRNA NA
KOROŠKEM

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠVAB JANEZ, Rudarjevo 22,

2393 ČRNA NA KOROŠKEM, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 2.
1992.

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

Sr-21526
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00083 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/06595/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

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

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pohorska cesta 31, 2380 SLO-
VENJ GRADEC

Osnovni kapital: 113.400,00 Sit
Ustanovitelji: ŠAVC MATJAŽ, Pohorska c.

31, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:
56.700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 4.
1992; ŠAVC FRANC, Pameče 135, 2380
SLOVENJ GRADEC, vložek: 56.700,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 30. 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-21527
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00084 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/05924/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: ČREŠNIK DUŠAN mednarodni
in domači cestni prevoz d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tržna 7, 2360 RADLJE OB
DRAVI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČREŠNIK DUŠAN, Tržna 7,

2360 RADLJE OB DRAVI, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 3. 1992.

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

Sr-21528
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00085 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/05483/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: ESMO podjetje za promet in
proizvodnjo elektrostrojne opreme d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Mala Mislinja 8/a, 2382 MISLI-
NJA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAVERŠNIK FRANC, Mala

Mislinja 8/a, 2382 MISLINJA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 3.
1992.

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

Sr-21529
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00086 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/07247/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5694388
Firma: RIDES inženiring d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Mislinjska Dobrava 102, 2381

PODGORJE PEI SLOVENJ GRADCU
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BALANT BORIS, Mislinjska

Dobrava 102, 2381 PODGORJE PRI SLO-
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VENJ GRADCU, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 10. 4. 1992.

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

Sr-21530
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00087 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/02801/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: RDEČI BREG trgovsko podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Podvelka 7, 2363 PODVELKA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LIKAR BOGOMIR, Ob polju

33, 2366 MUTA, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 24. 8. 1990.

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

Sr-21531
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00088 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/06897/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: PRODOR zavarovalna agencija
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pohorska 1, 2360 RADLJE OB
DRAVI

Osnovni kapital: 471.356,00 Sit
Ustanovitelji: DOBNIK ANDREJ, Ob polju

20, 2366 MUTA, vložek: 117.839,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 24. 1. 1994; DOBNIK
SIMON, Ob polju 20, 2366 MUTA, vložek:
117.839,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 1.
1994; ROŽIČ ROBERT, Stari trg 331, 2380
SLOVENJ GRADEC, vložek: 117.839,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 1. 1994; LUŽ-
NIC ZVONKO, Podgrad 53, 2370 DRAVO-
GRAD, vložek: 117.839,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 24. 1. 1994.

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

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

Sr-21532
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00089 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/05866/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: OZRIS trgovina, storitve in pro-
izvodnja d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tomšičeva 15, 2380 SLOVENJ
GRADEC

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SMOLNIKAR JANEZ, Tom-

šičeva 15, 2380 SLOVENJ GRADEC, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 4.
1992.

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

Sr-21533
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00090 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/05884/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: LUEN trgovsko-posredniško,
proizvodno-storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Poštna ulica 6, 2380 SLOVENJ
GRADEC

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PODGORŠEK JURIJ, Šalek

93, 3320 VELENJE, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 10. 2. 1992.

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

Sr-21534
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00091 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/06550/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: LUNDER podjetje za proizvod-
njo, trgovino, uvoz, izvoz d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Otiški vrh 186, 2373 ŠENT-
JANŽ PRI DRAVOGRADU

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LUNDER ZVONKO, Mari-

borska 11, 2392 MEŽICA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992.

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

Sr-21535
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00092 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/05274/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: TAMIK proizvodno-gradbeno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Viška cesta 18, 2370 DRAVO-
GRAD

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PISTOTNIK DRAGO, Viška

cesta 18, 2370 DRAVOGRAD, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 4. 12.
1991.

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

Sr-21536
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00093 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/06581/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: JOTRA-KUNČNIK trgovsko po-
djetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica Lackovega odreda 13,
2366 MUTA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUNČNIK JOŽICA, Ul. Lac-

kovega odreda 13, 2366 MUTA, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 3.
1992.

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



Stran 6318 / Št. 68 / 31. 7. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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

Sr-21537
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00094 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/06090/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: C.O.L. podjetje za gradbeniš-
tvo, trgovino, prevozništvo in zastpanje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Robindvor 138, 2370 DRAVO-
GRAD

Osnovni kapital: 500.000,00 Sit
Ustanovitelji: LESIČNIK RUDI, Robindvor

138, 2370 DRAVOGRAD, vložek: 20.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 6. 1992; OCKO
PETER, Viktringer Ring 21, KLAGENFURT,
AVSTRIJA, vložek: 240.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 16. 6. 1992; CONLE HENNING,
Am Freischutz 16, DUISBURG 1, NEMČIJA,
vložek: 240.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
16. 6. 1992.

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

Sr-21538
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00095 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/06520/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: GETEST podjetje za gozdarstvo
in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Malgajeva 6, 2360 RADLJE OB
DRAVI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SUŠEK SAMO, Malgajeva

6, 2360 RADLJE OB DRAVI, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 3.
1992.

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

Sr-21539
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00096 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/06456/00

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

Firma: SLEMENŠEK storitveno, trgov-
sko in proizvodno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lampreče 7, 2393 ČRNA NA
KOROŠKEM

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: SLEMENŠEK MARJAN,

Lampreče 7, 2393 ČRNA NA KO-
ROŠKEM, vložek: 100.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 16. 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-21540
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00097 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/04965/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: KOIN podjetje za kooperacije
in informacije d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Podgorje 65/c, 2380 SLO-
VENJ GRADEC

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ANŽELAK IVICA, Podgorje

65/c, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 12.
1991; ANŽELAK FRANC, Podgorje 65/c,
2380 SLOVENJ GRADEC, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 17. 12. 1991.

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

Sr-21541
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00098 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/05801/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

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

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Javornik 29, 2390 RAVNE NA
KOROŠKEM

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MRAVLJAK MILENA, Stroj-

na 1, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM, ne

odgovarja, vstop: 17. 3. 1992; RODOŠEK
NORBERT, Javornik 29, 2390 RAVNE NA
KOROŠKEM, vložek: 8.000,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 25. 4. 1993.

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

Sr-21542
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00099 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/04725/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: GRADIPRONGIZ podjetje za
gradbeništvo, izdelavo, posredovanje,
nabavo in prodajo gradbenih izdelkov
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Brezovec 73, 2360 RADLJE
OB DRAVI

Osnovni kapital: 32.787,00 Sit
Ustanovitelji: PESERL RUPERT, Brezo-

vec 73, 2360 RADLJE OB DRAVI, vložek:
32.787,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 10.
1991.

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

Sr-21543
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00100 z
dne 4. 1. 2000 pod št. vložka 1/05948/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: BIP poslovno svetovanje ter sto-
ritve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pod gradom 81, 2370 DRAVO-
GRAD

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEVEC IRENA, Pod gradom

81, 2370 DRAVOGRAD, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 3. 1992; PEVEC
BOŽO, Pod gradom 81, 2370 DRAVO-
GRAD, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 2. 3. 1992.

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

Sr-21544
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00124 z
dne 14. 1. 2000 pod št. vložka 1/04144/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: PARTNER FINEA podjetje za ra-
čunovodsko in finančno svetovanje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Mariborska 4, 2360 RADLJE
OB DRAVI

Osnovni kapital: 286.814,00 Sit
Ustanovitelji: FINEA podjetje za gospo-

darsko svetovanje d.o.o., Vita Kraigherja 10,
2000 MARIBOR, vložek: 172.088,40 Sit,
ne odgovarja, vstop: 5. 6. 1991; PARNTER
proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Mari-
borska 4, 2360 RADLJE OB DRAVI, vložek:
114.725,60 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 6.
1991.

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

Sr-21545
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00125 z
dne 14. 1. 2000 pod št. vložka 1/05604/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

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

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Glavni trg 34, 2380 SLOVENJ
GRADEC

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PERGER HRABRO, Glavni

trg 34, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 11.
1991.

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

Sr-21546
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00126 z
dne 14. 1. 2000 pod št. vložka 1/05509/00

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

Matična številka: 5658411
Firma: PROSPARING družba za sveto-

vanje, inženiring, trgovino, proizvodnjo in
storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Legenska cesta 62, 2380 SLO-
VENJ GRADEC

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLAZNIK STANISLAV, Le-

genska cesta 62, 2380 SLOVENJ GRADEC,
vložek: 2.700,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
8. 4. 1992; KAJZER MARTIN, Ob Suhi 4/a,
2390 RAVNE NA KOROŠKEM, vložek:
2.650,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 4.
1992; ČAS MILAN, Mariborska cesta 21,
2370 DRAVOGRAD, vložek: 2.650,00 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-21547
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00127 z
dne 14. 1. 2000 pod št. vložka 1/05334/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: AC TRADE trgovsko, storitveno
in proizvodno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Čečovje 3, 2390 RAVNE NA
KOROŠKEM

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JANJATOVIČ DUŠAN, Če-

čovje 3, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 1. 1992.

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

Sr-21548
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00128 z
dne 14. 1. 2000 pod št. vložka 1/04365/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5528747
Firma: BITEH trgovsko in proizvodno

podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prežihova 7, 2390 RAVNE NA
KOROŠKEM

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOBOLT SAMO, Dobrava 9,

2360 RADLJE OB DRAVI, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 9. 1991.

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

Sr-21549
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00129 z
dne 14. 1. 2000 pod št. vložka 1/06038/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: ROA trgovsko-posredniško, pro-
izvodno-storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Podgorje 40, 2381 PODGOR-
JE PRI SLOVENJ GRADCU

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROGINA ANTON, Podgorje

40, 2381 PODGORJE PRI SLOVENJ
GRADCU, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 25. 3. 1992.

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

Sr-21550
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00130 z
dne 14. 1. 2000 pod št. vložka 1/03312/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: HAYACHIYA podjetje za med-
narodno trgovino d.o.o..o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ob Suhi 33, 2390 RAVNE NA
KOROŠKEM

Osnovni kapital: 6.000,00 Sit
Ustanovitelji: POBERŽNIK JOŽE, Ob Su-

hi 33, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 11. 1990; POBERŽNIK ALEKSANDER,
Ob Suhi 33, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM,
vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 2. 1992; POBERŽNIK-URŠIČ MARJA-
NA, Ob Suhi 33, 2390 RAVNE NA KORO-
ŠKEM, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 20. 2. 1992.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-21551
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00131 z
dne 14. 1. 2000 pod št. vložka 1/04131/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: EIGER posredništvo-trgovina na
debelo in drobno d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tolsti vrh 171, 2390 RAVNE
NA KOROŠKEM

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRIVOGRAD DUŠAN, Tolsti

vrh 171, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 4. 1991; KRIVOGRAD SONJA, Tolsti vrh
171, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
29. 4. 1991.

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

Sr-21552
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00132 z
dne 14. 1. 2000 pod št. vložka 1/05558/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: SETEX svetovanje, trgovina in
inženiring d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Francetova 12/b, 2380 SLO-
VENJ GRADEC

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SENICA MILAN, Franceto-

va 12/b, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 9.
1993.

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

Sr-21553
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00133 z
dne 14. 1. 2000 pod št. vložka 1/04811/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: PROFILES trgovsko in proizvo-
dno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Elektrarniško naselje 15, 2367
VUZENICA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SMREČNIK SREČKO, Elek-

trarniško naselje 15, 2367 VUZENICA, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 12. 1991; SMREČNIK BOJAN, Grajska
pot 2, 2360 RADLJE OB DRAVI, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 12.
1991.

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

Sr-21554
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00134 z
dne 14. 1. 2000 pod št. vložka 1/03810/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: AVTO ŽERVIN podjetje za splo-
šno avtokleparstvo, avtoličarstvo in avto-
mehaničarstvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Josipdol 48, 2364 RIBNICA NA
POHORJU

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LADINEK SMILJAN, Josip-

dol 48, 2364 RIBNICA NA POHORJU, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
5. 12. 1990; LADINEK SILVO, Josipdol 48,
2364 RIBNICA NA POHORJU, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 12.
1990.

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

Sr-21555
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00135 z
dne 14. 1. 2000 pod št. vložka 1/05964/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: EMCOM storitve, marketing,
svetovanje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vas 75, 2360 RADLJE OB
DRAVI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MRAVLJAK ERIK, Vas 75,

2360 RADLJE OB DRAVI, vložek: 4.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 12. 1991; BU-
KOVNIK MILAN, Partizanska 48, 2360 RAD-
LJE OB DRAVI, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 24. 12. 1991.

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

Sr-21556
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00136 z
dne 14. 1. 2000 pod št. vložka 1/05733/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

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

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Levstikova ulica 15, 2366
MUTA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAMŠAK DRAGO, Levstiko-

va 15, 2366 MUTA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 2. 3. 1992.

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

Sr-21557
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00137 z
dne 14. 1. 2000 pod št. vložka 1/02353/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: LEGA RADLJE proizvodnja in
trgovina z lesom d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dobrava, 2360 RADLJE OB
DRAVI

Osnovni kapital: 695.000,00 Sit
Ustanovitelji: LESNA SLOVENJ GRADEC

p.o., ., 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:
278.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 5.
1990; GAŠPER FRANC, Mariborska 22,
2360 RADLJE OB DRAVI, vložek:
417.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 24. 5.
1990.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-21558
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00138 z
dne 14. 1. 2000 pod št. vložka 1/02453/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: ROPLES proizvodno in trogv-
sko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Sv. Vid 82, 2367 VUZENICA
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: STRMŠNIK IDA, Sv. Vid 82,

2367 VUZENICA, vložek: 700,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 11. 6. 1990; STRMŠNIK JA-
NEZ, Sv. Vid 82, 2367 VUZENICA, vložek:
700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 6.
1990; STRMŠNIK LUCIJA, Sv. Vid 82, 2367
VUZENICA, vložek: 700,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 11. 6. 1990.

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

Sr-21559
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00139 z
dne 14. 1. 2000 pod št. vložka 1/05712/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: BLAZNIK proizvodnja, koopera-
cija in trgovina d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Koroška 33, 2360 RADLJE OB
DRAVI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BLAZNIK MATIJA, Koroška

33, 2360 RADLJE OB DRAVI, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 1.
1992.

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

Sr-21560
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00140 z
dne 14. 1. 2000 pod št. vložka 1/04075/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: BERETTA trgovsko in posredni-
ško podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska cesta 24, 2390
RAVNE NA KOROŠKEM

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MOČIVNIK JOŽE, Partizan-

ska cesta 24, 2390 RAVNE NA KORO-
ŠKEM, 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)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-21561
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00141 z
dne 14. 1. 2000 pod št. vložka 1/04765/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: GRILC podjetje za trgovino, ho-
telirstvo, gositnstvo, turizem in storitve
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ribiška pot 3, 2370 DRAVO-
GRAD

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRILC VOJKO, Ribiška

pot 3, 2370 DRAVOGRAD, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 9. 1991.

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

Sr-21562
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00142 z
dne 14. 1. 2000 pod št. vložka 1/05611/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: SLAVČEK podjetje za založniš-
tvo, trženje in turizem d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tomšičeva 3, 2380 SLOVENJ
GRADEC

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit

Ustanovitelji: SUŠEC SLAVKO, Tomšiče-
va 3, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 3.
1992.

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

Sr-21563
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00143 z
dne 14. 1. 2000 pod št. vložka 1/05711/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: URH podjetje za trgovino, proiz-
vodnjo in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Primož 2, 2367 VUZENICA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: URH VALENTIN, Primož 2,

2367 VUZENICA, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 31. 3. 1992.

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

Sr-21564
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00144 z
dne 14. 1. 2000 pod št. vložka 1/05789/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: VRH fotografija, propaganda in
turizem d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Rudarjevo 17, 2393 ČRNA NA
KOROŠKEM

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JESENIČNIK TOMO, Rudar-

jevo 17, 2393 ČRNA NA KOROŠKEM, vlo-
žek: 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.
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Sr-21565
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00145 z
dne 14. 1. 2000 pod št. vložka 1/04356/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5528577
Firma: JERA trgovsko proizvodno po-

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

govornostjo
Sedež: Šentilj 63, 2382 MISLINJA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIDOVIČ-BLAZNIK JELKA,

Šentilj 63, 2382 MISLINJA, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 8. 1991.

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

Sr-21566
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00146 z
dne 14. 1. 2000 pod št. vložka 1/03955/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

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

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trg svobode 1, 2390 RAVNE
NA KOROŠKEM

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRANKOVIČ DUŠAN, Trg

Svobode 1, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM,
vložek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
5. 3. 1991; TUŠAK MARJAN, Heroja Vrun-
ča 8, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 3.
1991.

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

Sr-21567
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00147 z
dne 14. 1. 2000 pod št. vložka 1/05200/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: S. & MO.ON CO. trgovsko-po-
sredniško, proizvodno-storitveno pod-
jetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Na Šancah 112, 2390 RAVNE
NA KOROŠKEM

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: OMAN SIMONA, Na Šan-

cah 112, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM,
vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 3. 1992.

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

Sr-21568
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00148 z
dne 14. 1. 2000 pod št. vložka 1/04917/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: KRAJNC podjetje za proizvod-
njo, storitve in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Center 90, 2393 ČRNA NA KO-
ROŠKEM

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAJNC SAŠO, Center 90,

2393 ČRNA NA KOROŠKEM, vložek:
2.700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 12.
1991; KRAJNC ROBERT, Center 90, 2393
ČRNA NA KOROŠKEM, vložek: 2.700,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 12. 1991; KRA-
JNC SILVESTER, Center 90, 2393 ČRNA
NA KOROŠKEM, vložek: 2.700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 19. 12. 1991.

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

Sr-21569
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00149 z
dne 14. 1. 2000 pod št. vložka 1/05406/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: JOLLY gostinstvo, turizem in tr-
govina d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Mariborska cesta 12, 2360
RADLJE OB DRAVI

Osnovni kapital: 8.100,00 Sit
Ustanovitelji: POGORELČNIK-CVAR

TATJANA, Mariborska 12, 2360 RADLJE OB
DRAVI, vložek: 2.700,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 7. 1. 1992; CVAR ALEŠ, Šarhova 2,
2360 RADLJE OB DRAVI, vložek: 2.700,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 1. 1992; CVAR

BLAŽ, Šarhova 2, 2360 RADLJE OB DRAVI,
vložek: 2.700,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
7. 1. 1992.

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

Sr-21570
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00172 z
dne 1. 2. 2000 pod št. vložka 1/09447/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5659175
Firma: SADRA storitveno in trgovsko

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

govornostjo
Sedež: Gubčeva 7, 2380 SLOVENJ

GRADEC
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KENDA IZTOK, Gubčeva 7,

2380 SLOVENJ GRADEC, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 8. 1. 1992.

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

Sr-21571
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00173 z
dne 1. 2. 2000 pod št. vložka 1/02032/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: KODA podjetje za tehnološke
storitve in distribucijo izdelkov široke po-
trošnje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pameče 18, 2380 SLOVENJ
GRADEC

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOLAR DANILO, Pameče

18, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 3.
1990; ŽELEZNIK RAJKO, Gmajna 44/a,
2380 SLOVENJ GRADEC, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 3. 1990.

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

Sr-21572
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00174 z
dne 1. 2. 2000 pod št. vložka 1/04516/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5538050
Firma: ORWELL podjetje za trgovino,

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

govornostjo
Sedež: Lenartova 26, 2392 MEŽICA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PODRIČNIK SLAVKO, Le-

nartova 26, 2392 MEŽICA, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 11.
1991; IGLAR DARKO, Čečovje 84, 2390
RAVNE NA KOROŠKEM, vložek: 4.000,00
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-21573
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00175 z
dne 1. 2. 2000 pod št. vložka 1/06571/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: AKUSTIK LINE trgovina in za-
stopstvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trg svobode 21, 2390 RAVNE
NA KOROŠKEM

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: REČNIK JOŽE, Otiški vrh

33, 2373 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU,
vložek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 11. 9. 1992.

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

Sr-21574
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00176 z
dne 1. 2. 2000 pod št. vložka 1/05121/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: ROTUNDA gostinstvo, turizem
in trgovina d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Malgajeva 2/a, 2360 RADLJE
OB DRAVI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VAJS STANKO, Josipdol 14,

2364 RIBNICA NA POHORJU, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 1.
1992; KOKOŠINEK METKA, Pod Perkolico
53, 2360 RADLJE OB DRAVI, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 1.
1992.

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

Sr-21575
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00177 z
dne 1. 2. 2000 pod št. vložka 1/06330/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: AGENCIJA GAL razvoj obrti in
podjetništva d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Meškova 2, 2380 SLOVENJ
GRADEC

Osnovni kapital: 157.109,90 Sit
Ustanovitelji: NAJRAJTER DORA, Trg svo-

bode 15, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM,
vložek: 157.109,90 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 3. 8. 1992.

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

Sr-21576
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00178 z
dne 1. 2. 2000 pod št. vložka 1/09136/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5867584
Firma: BATID uvoz-izvoz, prodaja na

notranjem in zunanjem trgu, gostinstvo,
turizem, marketing, inženiring in posre-
dništvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Čečovje 58/d, 2390 RAVNE
NA KOROŠKEM

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KERT JOŽEF, Čečovje

58/d, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM, vlo-

žek: 100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
22. 3. 1994.

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

Sr-21577
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00179 z
dne 1. 2. 2000 pod št. vložka 1/05205/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: WEST podjetje za razvoj trgovi-
ne in storitve v blagov- nem prometu
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trg 30, 2391 PREVALJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BODNER STANISLAV, Trg

30, 2391 PREVALJE, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 10. 2. 1992.

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

Sr-21578
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00180 z
dne 1. 2. 2000 pod št. vložka 1/04567/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: LENDILES predelava in prodaja
lesa in lesnih izdelkov d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lom 14, 2392 MEŽICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VOGEL-HRIBAR NEVENKA,

Lom 14, 2392 MEŽICA, vložek: 1.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 21. 12. 1990; VO-
GEL DRAGO, Lom 14, 2392 MEŽICA, vlo-
žek: 1.000,00 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.
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Sr-21579
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00181 z
dne 1. 2. 2000 pod št. vložka 1/04323/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: LESTER proizvodno in trgovsko
podjetje za zunanjo in notranjo trgovino
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šentjanž 13, 2373 ŠENTJANŽ
PRI DRAVOGRADU

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PODOJSTRŠEK SREČKO,

Šentjanž 5, 2373 ŠENTJANŽ PRI DRAVO-
GRADU, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 12. 5. 1991; PIKL BORIS, Otiški
vrh 43, 2373 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRA-
DU, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 12. 5. 1991.

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

Sr-21580
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00182 z
dne 1. 2. 2000 pod št. vložka 1/01705/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: TRGOJAN trgovina z mešanim
blagom d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Glavni trg 22, 2380 SLOVENJ
GRADEC

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: KOROŠEC IRENA, Glavni

trg 22, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:
700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 12.
1989; KOROŠEC BERNARDA, Glavni trg
22, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:
700,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 12.
1989; KOROŠEC IVAN, Glavni trg 22, 2380
SLOVENJ GRADEC, vložek: 700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 23. 12. 1989.

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

Sr-21581
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00183 z
dne 1. 2. 2000 pod št. vložka 1/05888/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o

izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

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

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vrhe 2, 2380 SLOVENJ GRA-
DEC

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SMOLNIKAR BRANKO,

Tomšičeva 15, 2380 SLOVENJ GRADEC,
vložek: 8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
1. 4. 1992.

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

Sr-21582
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00184 z
dne 1. 2. 2000 pod št. vložka 1/04539/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5547032
Firma: BLAND trgovsko in storitveno

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

govornostjo
Sedež: Čečovje 58/d, 2390 RAVNE

NA KOROŠKEM
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KERT JOŽE, Čečovje 58/d,

2390 RAVNE NA KOROŠKEM, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 7. 11.
1991.

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

Sr-21583
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00186 z
dne 1. 2. 2000 pod št. vložka 1/04401/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5596459
Firma: U.S. 2000 podjetje za intelek-

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

govornostjo
Sedež: Ob Meži 5, 2392 MEŽICA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠUMAH ŠTEFAN, Ob Meži

5, 2392 MEŽICA, vložek: 7.200,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 8. 10. 1991; LONČARIČ
KLAVDIJA, Kotlje 31, 2390 RAVNE NA KO-

ROŠKEM, vložek: 800,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 8. 10. 1991.

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

Sr-21584
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00187 z
dne 1. 2. 2000 pod št. vložka 1/03092/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5439604
Firma: FAHMAN proizvodno in storitve-

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

govornostjo
Sedež: Celjska cesta 45, 2380 SLO-

VENJ GRADEC
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SGP KOGRAD gradbeno

podjetje Slovenj Gradec d.o.o., Tomšičeva
41, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 5.
1994.

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

Sr-21585
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00188 z
dne 1. 2. 2000 pod št. vložka 1/08788/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: FURNIR RUNDHOLZ trgovsko,
storitveno in proizvodno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Brezno 59, 2363 PODVELKA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: RAČNIK JURIJ, Brezno 59,

2363 PODVELKA, vložek: 100.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 11. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-21586
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00189 z
dne 1. 2. 2000 pod št. vložka 1/03476/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5480698
Firma: SCORPIO podjetje za gostin-

stvo, turizem in trgovino d.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pod gradom 53, 2370 DRAVO-

GRAD
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LUŽNIC ZVONKO, Pod Gra-

dom 53, 2370 DRAVOGRAD, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 11. 12.
1990.

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

Sr-21587
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00190 z
dne 1. 2. 2000 pod št. vložka 1/03056/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: NATAŠA tržne, ekonomske in
posredniške storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Javornik 20, 2390 RAVNE NA
KOROŠKEM

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČ NATAŠA, Javornik

20, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 19. 10.
1990.

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

Sr-21588
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00191 z
dne 1. 2. 2000 pod št. vložka 1/03032/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5422558
Firma: KAROLAN proizvodno-trgovsko

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

govornostjo
Sedež: Šentjanž pri Dravogradu, 2373

ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: AČKO MIRAN, Planinska 1,

2367 VUZENICA, vložek: 1.800,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 13. 11. 1990; BOBOVEC
SUZANA, Robindvor 47, 2370 DRAVO-
GRAD, vložek: 200,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 13. 11. 1990.

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

Sr-21589
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00192 z
dne 1. 2. 2000 pod št. vložka 1/03592/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: PEDENJPED proizvodnja tekstil-
ne konfekcije d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pri postaji 11, 2391 PREVA-
LJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SUŠNIK VERONIKA, Na

produ 41, 2391 PREVALJE, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 12.
1990; MAČIČ IDA, Javornik 22, 2390 RAV-
NE NA KOROŠKEM, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1990.

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

Sr-21590
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00193 z
dne 1. 2. 2000 pod št. vložka 1/02612/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: HUDROM trgovsko podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vuhred 134/a, 2365 VUHRED
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HUDERNIK ŠTEFANIJA, Vu-

hred 134/a, 2365 VUHRED, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 8.
1990.

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

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

Sr-21591
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00194 z
dne 1. 2. 2000 pod št. vložka 1/03183/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: AMIGO podjetje za notranjo in
zunanjo trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Na Fari 2, 2391 PREVALJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠUMNIK JOŽE, Na Fari 2,

2391 PREVALJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 30. 10. 1990; ŠUMNIK
METKA, Na fari 2, 2391 PREVALJE, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 27. 10.
1993.

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

Sr-21592
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00195 z
dne 1. 2. 2000 pod št. vložka 1/03098/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: MELB export import, trgovina
in proizvodnja d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ribnica na Pohorju l4/a, 2364
RIBNICA NA POHORJU

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PUHR LUDVIK, Ribnica na

Pohorju 14/a, 2364 RIBNICA NA POHOR-
JU, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 20. 9. 1990.

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

Sr-21593
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00196 z
dne 1. 2. 2000 pod št. vložka 1/02443/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:
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Firma: DIDAKTA avtošola d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Glavni trg 27, 2380 SLOVENJ

GRADEC
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: OGRIZEK MIRKO, Legen

48, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:
666,67 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 2.
1990; GOLJAT BORIS, Stari trg 28, 2380
SLOVENJ GRADEC, vložek: 666,67 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 2. 1990; ZEMLJIČ
DRAGAN, Tomšičeva 7, 2380 SLOVENJ
GRADEC, vložek: 666,67 Sit, ne odgovarja,
vstop: 15. 2. 1990.

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

Sr-21594
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00197 z
dne 1. 2. 2000 pod št. vložka 1/03089/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: EURO-TANJA podjetje za pro-
dajo tehničnega blaga, avdio-video stori-
tve, uvoz in izvoz d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trg svobode 2, 2380 SLOVENJ
GRADEC

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOLAR-POPIJAL TANJA,

Cesta na Štibuh 8, 2380 SLOVENJ GRA-
DEC, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 5. 9. 1990.

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

Sr-21595
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00198 z
dne 1. 2. 2000 pod št. vložka 1/07898/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: EVA podjetje za proizvodnjo, tr-
govino in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Podgorje 145, 2381 PODGOR-
JE PRI SLOVENJ GRADCU

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SKOBIR ANICA, Podgorje

145, 2381 PODGORJE PRI SLOVENJ
GRADCU, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 25. 2. 1992.

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

Sr-21596
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00199 z
dne 1. 2. 2000 pod št. vložka 1/06341/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: TOTAL TEKSTIL trgovsko, stori-
tveno in proizvodno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trg 4. julija 5, 2370 DRAVO-
GRAD

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: HONKONG-TEX, GMBH,

Dunaj, AVSTRIJA, vložek: 51.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 28. 7. 1992; PEČNIK JA-
NEZ, Dravska 3, 2370 DRAVOGRAD, vlo-
žek: 17.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
20. 12. 1993; VERŠOVNIK RIHARD, Ro-
bindvor 119, 2370 DRAVOGRAD, vložek:
16.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 12.
1993; ŠTEHARNIK JANKO, Koroška c. 21,
2370 DRAVOGRAD, vložek: 16.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 12. 1993.

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

Sr-21597
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00207 z
dne 3. 2. 2000 pod št. vložka 1/03236/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5436141
Firma: TEHNOPROM podjetje za proiz-

vodnjo, trgovino, storitve, turizem in go-
stinstvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ob Meži 5, 2390 RAVNE NA
KOROŠKEM

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: SEKALO DANILO, Trg 43,

2391 PREVALJE, vložek: 700,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 5. 12. 1990; MEH RO-
MAN, Ditingerjeva 14, 2390 RAVNE NA KO-
ROŠKEM, vložek: 700,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 5. 12. 1900; VEŠLIGAR MIRAN,
Bukovska vas 33, 2373 ŠENTJANŽ PRI
DRAVOGRADU, vložek: 700,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 5. 12. 1990.

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

Sr-21598
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00208 z
dne 3. 2. 2000 pod št. vložka 1/08177/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: SOLZICA trgovina, gostinstvo in
storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Stržovo 40, 2392 MEŽICA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: BREZOVNIK MIHAELA, Str-

žovo 40, 2392 MEŽICA, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 15. 4.
1993.

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

Sr-21599
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00209 z
dne 3. 2. 2000 pod št. vložka 1/03051/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

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

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Robindvor 65, 2370 DRAVO-
GRAD

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HRIBERNIK VASJA, Robin-

dvor 65, 2370 DRAVOGRAD, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 10.
1990.

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

Sr-21600
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00210 z
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dne 3. 2. 2000 pod št. vložka 1/03278/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5443792
Firma: SPOT podjetje za storitve in tr-

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

govornostjo
Sedež: Celjska cesta 34, 2380 SLO-

VENJ GRADEC
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠPANOVIČ BORUT, Celjska

cesta 34, 2380 SLOVENJ GRADEC, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 11. 1990; LIPNIK LILIJANA, Selovec 31,
2373 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
28. 11. 1990.

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

Sr-21601
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00211 z
dne 3. 2. 2000 pod št. vložka 1/05024/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: AUSTRIAN TRADING trgovsko,
storitveno in proizvodno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prežihova 24, 2390 RAVNE NA
KOROŠKEM

Osnovni kapital: 12.000,00 Sit
Ustanovitelji: HAUSER ALBERT FRANZ,

Akazienhofstrasse 26, A-9020 KLAGEN-
FURT, AVSTRIJA, vložek: 12.000,00 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)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-21602
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00212 z
dne 3. 2. 2000 pod št. vložka 1/03992/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: FOLKSONG storitveno podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Mariborska cesta 37, 2370
DRAVOGRAD

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GALIČ JOŽEF, Mariborska

cesta 37, 2370 DRAVOGRAD, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 2.
1991.

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

Sr-21603
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00213 z
dne 3. 2. 2000 pod št. vložka 1/04890/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

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

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Čečovje 5, 2390 RAVNE NA
KOROŠKEM

Osnovni kapital: 32.625,00 Sit
Ustanovitelji: BREZNIK MARKO, Trg svo-

bode 18, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM,
vložek: 32.625,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
24. 1. 1992.

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

Sr-21604
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00214 z
dne 3. 2. 2000 pod št. vložka 1/04005/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: FIKUS cvetličarsko, proizvodno
in trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gosposvetska 3, 2380 SLO-
VENJ GRADEC

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MERKAČ VLADO, Pavčko-

va 1, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 2.
1991; MERKAČ ANICA, Majstrova 11, 2380
SLOVENJ GRADEC, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 10. 2. 1991.

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

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

Sr-21605
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00215 z
dne 3. 2. 2000 pod št. vložka 1/04689/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: MIKOGAL gostinstvo turizem tr-
govina d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vuhred 6, 2365 VUHRED
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOGAL MILAN, Antoličiče-

va 8, 2000 MARIBOR, vložek: 8.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 12. 1991.

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

Sr-21606
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00216 z
dne 3. 2. 2000 pod št. vložka 1/04515/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: KAREN trgovina z mešanim bla-
gom d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pod gonjami n.h., 2391 PRE-
VALJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: HREN ZVONKA, Ob Suhi

3/a, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 11.
1991.

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

Sr-21607
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00217 z
dne 3. 2. 2000 pod št. vložka 1/05702/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: SOBEMA FREE TIME trgovsko,
storitveno in proizvodno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo
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Sedež: Janeče 4, 2390 RAVNE NA KO-
ROŠKEM

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAJCEN ZVONE, Robin-

dvor 47, 2370 DRAVOGRAD, vložek:
10.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 4.
1929; SO.BE.MA, DI GIUSEPPE MARIO
SOBANI C.S.N.C., Via Case Sparse 77, SA-
VOGNA D’ISONZO (GO) ITALIA, vložek:
90.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 4.
1992.

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

Sr-21608
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00218 z
dne 3. 2. 2000 pod št. vložka 1/04624/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5559316
Firma: TOP GRAD podjetje za gradbe-

ništvo, trgovino in zastopanje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Meža 127, 2370 DRAVOGRAD
Osnovni kapital: 20.000,00 Sit
Ustanovitelji: DR.AISTLEITNER PETER,

Martin Hosp-strasse 56, 9100 VOLKER-
MARKT, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 30. 10. 1991; DJ.GERM RICHARD,
Qvellweg 9, 9122 ST.KANZIAN, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 10.
1991; HASSE ŠTEFAN, ., 9100 VOLKER-
MARKT, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 30. 10. 1991; SOWAK FRIEDERICH,
Kirchplatz 5, 9141 RBERNDORF, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 10.
1991; ZALUBERŠEK VLADIMIR, Prisoje 21,
2391 PREVALJE, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 30. 10. 1991.

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

Sr-21609
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00221 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka 1/06533/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: STAPROPOST trgovsko proiz-
vodno in storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šentjanž 40, 2373 ŠENTJANŽ
PRI DRAVOGRADU

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽUGELJ STANISLAV, Mari-

borska 125, 2370 DRAVOGRAD, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 25. 3.
1992.

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

Sr-21610
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00222 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka 1/07625/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5735459
Firma: M & K DESIGN proizvodno, tr-

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

govornostjo
Sedež: Stari trg 130, 2380 SLOVENJ

GRADEC
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: JURIČ ANITA, Stari trg 130,

2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
12. 12. 1992.

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

Sr-21611
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00223 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka 1/07487/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: KMRJ proizvodnja, trgovina in
storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Celovška 23, 2392 MEŽICA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KURNIK JANEZ, Janeče 11,

2390 RAVNE NA KOROŠKEM, vložek:
4.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 31. 3.
1992; MORI MITJA, Prisoje 18, 2391 PRE-
VALJE, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 31. 3. 1992.

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

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

Sr-21612
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00224 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka 1/06574/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: FIFA TRADE storitveno in trgov-
sko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prežihova 7, 2390 RAVNE NA
KOROŠKEM

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: FIFIČ MUHAMED, M. Pav-

lovića 12, KOTOR VAROŠ, vložek:
100.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 9.
1992.

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

Sr-21613
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00225 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka 1/06908/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

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

govornostjo
Sedež: Podgorje 9, 2381 PODGORJE

PRI SLOVENJ GRADCU
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PREDNIK GORDANA, Pod-

gorje 9, 2381 PODGORJE PRI SLOVENJ
GRADCU, vložek: 4.000,00 Sit, ne odgo-
varja, vstop: 7. 3. 1992; PREDNIK JANEZ,
Podgorje 9, 2381 PODGORJE PRI SLO-
VENJ GRADCU, vložek: 4.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 7. 3. 1992.

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

Sr-21614
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00226 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka 1/06127/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
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izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

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

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prežihova 24, 2390 RAVNE NA
KOROŠKEM

Osnovni kapital: 100.474,90 Sit
Ustanovitelji: TšRK JOSEF, Ressing 20,

A-9170 FERLACH, AVSTRIJA, vložek:
100.474,90 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 4.
1992.

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

Sr-21615
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00227 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka 1/05798/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: GABI trgovsko, storitveno in pro-
izvodno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tolsti vrh 86, 2390 RAVNE NA
KOROŠKEM

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KREVZELJ LEOPOLD, Sta-

re sledi 33, 2391 PREVALJE, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 23. 3.
1992.

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

Sr-21616
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00228 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka 1/02020/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5377919
Firma: APOLONIA proizvodno in trgov-

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

govornostjo
Sedež: Mladinska 31, 2367 VUZE-

NICA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠAVC DANILO, Mladinska

31, 2367 VUZENICA, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 10. 4. 1990; ŠAVC GI-
ZELA, Mladinska 31, 2367 VUZENICA, vlo-

žek: 1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 4. 1990.

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

Sr-21617
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00229 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka 1/03233/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5568528
Firma: POPIČ podjetje za organizacij-

ske, ekonomske in tehnološke storitve
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Meškova 17, 2380 SLOVENJ
GRADEC

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: POPIČ TONE, Meškova 17,

2380 SLOVENJ GRADEC, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 13. 12. 1989.

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

Sr-21618
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00230 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka 1/04264/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: TUS-POSLOVNI INŽENIRING
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pohorska 6/a, 2380 SLOVENJ
GRADEC

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TOVARNA USNJA SLO-

VENJ GRADEC p.o., Pohorska 6/a, 2380
SLOVENJ GRADEC, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 10. 6. 1991.

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

Sr-21619
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00231 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka 1/03150/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

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

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Viška cesta 17, 2370 DRAVO-
GRAD

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: JURHAR MARTIN, Viška

cesta 17, 2370 DRAVOGRAD, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 9.
1990.

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

Sr-21620
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00232 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka 1/02416/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: SEZAM proizvodno-trgovsko
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gortina 68, 2366 MUTA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SKUTNIK KRISTIJAN ST.,

Gortina 68, 2366 MUTA, vložek: 1.600,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 18. 4. 1990; SKUT-
NIK KRISTIJAN ML., Gortina 68, 2366 MU-
TA, vložek: 400,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
18. 4. 1990.

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

Sr-21632
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00244 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka 1/04462/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5537215
Firma: ORVIX podjetje za storitve, pro-

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

govornostjo
Sedež: Partizanska 8/a, 2380 SLO-

VENJ GRADEC
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Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: VODOVNIK IVAN, Tomšiče-

va 43, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:
8.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 12. 11.
1991.

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

Sr-21633
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00245 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka 1/04563/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5558417
Firma: KAROLES predelava lesa in tr-

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

govornostjo
Sedež: Dravče 20, 2367 VUZENICA
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČREŠNIK KAROL, Dravče

20, 2367 VUZENICA, vložek: 8.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 20. 8. 1991.

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

Sr-21634
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00246 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka 1/01312/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5318939
Firma: MDP-TECHNIK proizvodno in tr-

govsko podjetje za zunanjo in notranjo
trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šentjanž 156, 2373 ŠENT-
JANŽ PRI DRAVOGRADU

Osnovni kapital: 1.252.000,00 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-21635
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00247 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka 1/01308/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: PRODUKCIJA SMODE podjetje
za proizvodnjo in izdajo gramofonskih
plošč, kaset in ostalih avdiovizuelnih no-
silcev d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Danijel 58/a, 2371 TRBONJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SMODE MARIJAN, Danijel

58/a, 2371 TRBONJE, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 28. 12. 1989.

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

Sr-21636
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00248 z
dne 9. 2. 2000 pod št. vložka 1/02153/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: ŠPENGER uvoz-izvoz, trgovsko
in storitveno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Mariborska cesta 106, 2370
DRAVOGRAD

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠPENGER MARIJANA, Ma-

riborska cesta 106, 2370 DRAVOGRAD, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
11. 5. 1990.

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

Sr-21669
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00282 z
dne 11. 2. 2000 pod št. vložka 1/02359/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5395321
Firma: ANDI podjetje za prodajo, pre-

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

govornostjo
Sedež: Gradišče 18, 2380 SLOVENJ

GRADEC

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ANŽELAK ŠTEFAN, Gradi-

šče 18, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 2. 5.
1990.

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

Sr-21670
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00283 z
dne 11. 2. 2000 pod št. vložka 1/01691/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: AGIP podjetje za predelavno ko-
vin, plastičnih mas, tekstila, avtoprevoz-
ništvo in prodajo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gornji Dolič 28, 2380 SLO-
VENJ GRADEC

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRM ALOJZ, Zgornji Dolič

28, 2382 MISLINJA, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 5. 2. 1990; GRM JUSTI-
NA, Zgornji Dolič 28, 2382 MISLINJA, vlo-
žek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 2.
1990; GRM LILIJANA, Zgornji Dolič 28,
2382 MISLINJA, vložek: 500,00 Sit, ne od-
govarja, vstop: 5. 2. 1990; PLEVNIK IVAN,
Ulica Heroja Vrunča 4, 2380 SLOVENJ GRA-
DEC, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 5. 2. 1990.

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

Sr-21671
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00284 z
dne 11. 2. 2000 pod št. vložka 1/02059/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: POHORJE LES trgovsko in pro-
izvodno podjetje Podvelka d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Podvelka 43, 2363 PODVELKA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ČAS ROBERT, Bratovževa

ploščad 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 26. 3.
1990.

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

Sr-21672
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00285 z
dne 11. 2. 2000 pod št. vložka 1/03733/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: RETRAMEX trgovina na debelo
in drobno, uvoz, izvoz, predelava lesa ter
mednarodni in domači prevozi d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Mariborska cesta 2, 2370 DRA-
VOGRAD

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: REMIC JURIJ, Mariborska

cesta 2, 2370 DRAVOGRAD, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 22. 12.
1989; REMIC VALERIJA, Mariborska c. 2,
2370 DRAVOGRAD, vložek: 1.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 22. 12. 1989.

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

Sr-21673
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00286 z
dne 11. 2. 2000 pod št. vložka 1/00974/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5289386
Firma: KOROŠKI BIRO 88 splošna

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

govornostjo
Sedež: Meža 36, 2370 DRAVOGRAD
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZALUBERŠEK VLADIMIR,

Prisoje 21, 2391 PREVALJE, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 1. 8.
1989; ZALUBERŠEK NADA, Prisoje 21,
2391 PREVALJE, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 1. 8. 1989.

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

Sr-21674
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00287 z
dne 11. 2. 2000 pod št. vložka 1/03280/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5444136
Firma: RASTER TRADE trgovsko in pro-

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

govornostjo
Sedež: Personali 8, 2391 PREVALJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KELLER GERHARD, Maria-

hilferstrasse 74/b, WIEN, vložek: 2.000,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 12. 1989;
DROFELNIK ALOJZ, Pesonali 8, 2391 PRE-
VALJE, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 20. 12. 1989; KRIŠTOF HEDVIKA,
Leška cesta 2, 2392 MEŽICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 12.
1989; JAZVIN IBRAHIM, Možuraniča 9, SA-
RAJEVO, vložek: 2.000,00 Sit, ne odgovar-
ja, vstop: 20. 12. 1989; KRIŠTOF DRAGO,
Leška cesta 2, 2392 MEŽICA, vložek:
1.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 20. 12.
1989.

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

Sr-21675
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00288 z
dne 11. 2. 2000 pod št. vložka 1/02196/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: OAZA podjetje za turizem, turi-
stični marketing in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Glavni trg 41, 2380 SLOVENJ
GRADEC

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: UČAKAR MARJAN, Maistro-

va 3, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:
1.400,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 12.
1989; UČAKAR BLAGUNJA, Maistrova 3,
2380 SLOVENJ GRADEC, vložek: 500,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 5. 12. 1989; ČER-
NE MOJCA, Ažmanova 7, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 100,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
5. 12. 1989.

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

Sr-21676
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00289 z
dne 11. 2. 2000 pod št. vložka 1/02110/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: VOLAN podjetje za prevoz, tr-
govino in gostinstvo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska 8/a, 2380 SLO-
VENJ GRADEC

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTRUC DANILO, Partizan-

ska 8/a, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:
2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 30. 1.
1990.

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

Sr-21677
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00290 z
dne 11. 2. 2000 pod št. vložka 1/01873/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5347688
Firma: JJP trgovsko podjetje za raču-

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

govornostjo
Sedež: Glavni trg 43, 2380 SLOVENJ

GRADEC
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PRAŠNIKAR JOŽE, Rooth

5, MAASBREE, NIZOZEMSKA, vložek:
1.400,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 1.
1990; GAGIČ MIODRAG, Partizanska 8,
2380 SLOVENJ GRADEC, vložek: 200,00
Sit, ne odgovarja, vstop: 10. 1. 1990; VREČ-
KO TATJANA, Trobje 40, 2380 SLOVENJ
GRADEC, vložek: 200,00 Sit, ne odgovarja,
vstop: 10. 1. 1990; JUG ALEKSANDER, Tol-
sti vrh 2/e, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM,
vložek: 200,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
10. 1. 1990.

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

Sr-21678
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00291 z
dne 11. 2. 2000 pod št. vložka 1/04967/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:
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Firma: CIROZ podjetje za svetovanje,
zastopanje in trgovanje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šmartno 164/a, 2383 ŠMART-
NO PRI SLOVENJ GRADCU

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽERDONER CIRIL, Šmar-

tno 164/a, 2383 ŠMARTNO PRI SLOVENJ
GRADCU, vložek: 8.000,00 Sit, ne odgo-
varja, 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-21679
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00292 z
dne 11. 2. 2000 pod št. vložka 1/02354/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: AVTOPOTREBA splošna trgov-
sko-posredniška dela d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Stare sledi 25, 2391 PREVALJE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BALABAN MLADEN, Javor-

nik 63, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop:
21. 5. 1990.

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

Sr-21680
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00293 z
dne 11. 2. 2000 pod št. vložka 1/03339/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5458927
Firma: DRAVA-MONT montažno in tr-

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

govornostjo

Sedež: Robindvor 1, 2370 DRAVO-
GRAD

Osnovni kapital: 50.000,00 Sit
Ustanovitelji: HARRICH FRIEDRICH,

Strasserhofweg 24, A-8045 GRAZ, vložek:
50.000,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 11.
1990.

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

Sr-21681
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00294 z
dne 11. 2. 2000 pod št. vložka 1/01681/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5353491
Firma: ANTHOS podjetje za biotehno-

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

govornostjo
Sedež: Stari trg 279, 2380 SLOVENJ

GRADEC
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOVČ PETER, Ogrinčeva 4,

1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 16. 12. 1989; GRABRIJAN
BORIS, Heroja Starihe 1/a, 8340 ČRNO-
MELJ, vložek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vs-
top: 16. 12. 1989; OSTERMAN DEMITRIJ,
Ronkova 16, 2380 SLOVENJ GRADEC, vlo-
žek: 500,00 Sit, ne odgovarja, vstop: 16. 12.
1989; GOLOB ANDREJ, Stari trg 276, 2380
SLOVENJ GRADEC, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 16. 12. 1989.

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

Sr-21682
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00295 z
dne 21. 2. 2000 pod št. vložka 1/03473/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: STUDIO D storitve in trgovina
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Mislinja 109, 2382 MISLINJA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: DROBNIČ JURIJ, Mislinja

109, 2382 MISLINJA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne odgovarja, vstop: 23. 9. 1990.

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

Sr-21748
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00579 z
dne 14. 6. 2000 pod št. vložka 1/04825/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Firma: BISAKO trgovsko, proizvodno
podjetje, export-import d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Koroška 65, 2360 RADLJE OB
DRAVI

Osnovni kapital: 530.119,30 SIT
Ustanovitelji: BISAKO DAMIJAN, Dobra-

va 7, 2360 RADLJE OB DRAVI, vložek:
112.617,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 12. 1991; GERMUTH FRANZ, 8552 Ei-
biswald, AVSTRIJA, vložek: 417.502,30 SIT,
ne odgovarja, vstop: 13. 10. 1992.

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