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CELJE
Sr-26295
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/03398 z dne 8. 9.
2000 pod št. vložka 1/01872/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5391598
Firma: PRO-MONS podjetje za projektiranje in gradbeništvo, d.o.o. Celje, Ulica frankolovskih žrtev 63
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ulica frankolovskih žrtev 63,
3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: SIMON BRANKO, Ulica
frankolovskih žrtev 63, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker je bil ugovor zoper sklep
o začetku postopka izbrisa zavržen, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske
družbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Sr-26297
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/03399 z dne 8. 9.
2000 pod št. vložka 1/04465/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MIZAVAS podjetje za gostinstvo, turizem in trgovino uvoz-izvoz
d.o.o. Dobje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Dobje 5, 3224 DOBJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: SALOBIR DAVID, Dobje 5,
3224 DOBJE, vložek: 8.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 3. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker je bil ugovor zoper sklep
o začetku postopka izbrisa zavržen, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske
družbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Sr-26453
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/03380 z dne 2. 8.
2000 pod št. vložka 1/05032/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AVTO-ČATER podjetje za proizvodnjo, storitve, trgovino in zaposlovanje
invalidnih oseb d.o.o., Zagrad 73, Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Zagrad 73, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 124.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČATER KARL, Zagrad 73,
3000 CELJE, vložek: 124.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 4. 12. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-36676
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/00458 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/01095/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TRGAL trgovina na debelo in
drobno, d.o.o. Celje, Na zelenici 5
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Na zelenici 5, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
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Ustanovitelji: JARH ALEŠ, Na zelenici 5,
3000 CELJE, vložek: 2.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 12. 1989.
Obrazložitev: 3.Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37060
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/00925 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/03774/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GRASS gradbeno trgovsko podjetje, d.o.o., Velenje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cesta pod parkom 14, 3320
VELENJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: TOMLJANOVIĆ ŽELJKO,
Ivana Lenkoviča 23, SENJ, SENJ, R HRVAŠKA, vložek: 8.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 10. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37061
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/00926 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/03772/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5581362
Firma: VARTEKS TMS podjetje za trgovino z neživilskimi izdelki, d.o.o. Celje, Cankarjeva 1
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cankarjeva 1, 3000 CELJE
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Osnovni kapital: 9.515,00 SIT
Ustanovitelji: VARTEKS trgovina, d.o.o.
Varaždin, Varaždin, VARAŽDIN, vložek:
9.515,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 12.
1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37062
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/00927 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/03766/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VOTEK proizvodnja, zaposlovanje in usposabljanje invalidnih oseb,
d.o.o., Celje, Ljubljanska 16
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljanska 16, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 14.000,00 SIT
Ustanovitelji: COKAN BERNARDA, Škapinova 12, 3000 CELJE, vložek: 3.500,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 3. 1992; KORENT GREGOR, Ulica XIV. divizije 29, 3000
ŠTORE, vložek: 3.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 3. 1992; KRAJNC DUŠAN, Jenkova 16/b, 3000 CELJE, vložek: 7.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 5. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37063
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/00928 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/03764/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DAKO storitveno in trgovsko
podjetje, d.o.o. Celje, Ulica frankolovskih žrtev 15
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ulica frankolovskih žrtev 15,
3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠTRAJHAR ROMANA, Ulica frankolovskih žrtev 15, 3000 CELJE,
vložek: 8.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
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ka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37064
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/00929 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/03763/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KUNTARIČ proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Vojnik, Celjska cesta 2/a
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Celjska cesta 2/a, 3212 VOJNIK
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: KUNTARIČ FRANC-JOŽEF,
Celjska cesta 2/a, 3212 VOJNIK, vložek:
4.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 3.
1992; KUNTARIČ DANIJELA, Celjska cesta
2/a, 3212 VOJNIK, vložek: 4.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 10. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37065
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/00930 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/03743/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ELVIT podjetje za elektro inženiring, d.o.o., Ljubno ob Savinji, Savina
57/a
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Savina 57/a, 3333 LJUBNO
OB SAVINJI
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: VITANC ANTONIJA, Savina
57 a, 3333 LJUBNO OB SAVINJI, vložek:
8.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 3.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-37066
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/00931 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/03742/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PUGELJ KONZALTING podjetje za finančno svetovanje, d.o.o., Šmarje pri Jelšah
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šmarje pri Jelšah 91, 3240
ŠMARJE PRI JELŠAH
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: PUGELJ MILAN, Šmarje pri
Jelšah 9l, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH, vložek: 8.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37067
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/00932 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/03739/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MIŠEK trgovsko podjetje,
d.o.o. Gornji grad
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Gornji grad 76, 3342 GORNJI
GRAD
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: PETEK BRANKO, Gornji
Grad 76, 3342 GORNJI GRAD, vložek:
8.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 11.
1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37069
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/00933 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/03735/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5598249
Firma: FEMME, proizvodno, trgovsko
podjetje d.o.o. Drešinja vas 10 Petrovče
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Drešinja vas 10, 3301 PETROVČE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZAPLATIČ ZLATKA, Veljka
Vlahoviča 53, 3320 VELENJE, vložek:
7.200,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 1.
1992; STEINER TINE, Prešernova 22,
3320 VELENJE, vložek: 800,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 16. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37071
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/00934 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/03728/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: IDEAL EXCLUSIVE export - import, d.o.o., Celje Babno 3/a
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Babno 3/a, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: PIPINIČ JOŽEF, Udarniška
2, 3220 ŠTORE, vložek: 4.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 15. 5. 1993; JAZBEC
MARJAN, Dolenji Boštanj 125, 8294 BOŠTANJ, vložek: 4.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 15. 5. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37072
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/00935 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/03722/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KARO trgovina, servis in računalništvo, d.o.o., Vransko 129
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vransko 129, 3305 VRANSKO
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: KARO JOŽE, Vransko 129,
3305 VRANSKO, vložek: 4.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 19. 3. 1992; KARO STANISLAVA, Vransko 129, 3305 VRANSKO,
vložek: 4.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
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registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-37073
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/00936 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/03716/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KODRIĆ SILEX podjetje za proizvodnjo, trgovino na debelo in drobno, uvoz
in izvoz, d.o.o., Šentjur, Ljubljanska 29
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljanska 29, 3230 ŠENTJUR
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: KODRIĆ SILEX, PODUZEČE ZA PROIZVODNJU TRGOVINU NA debelo i malo, uvoz i izvoz, p.o.., Hrastina bb,
SAMOBOR, vložek: 8.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-37074
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/00937 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/03710/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5667828
Firma: TREEN trgovina in posredništvo, d.o.o. Radeče, Jagnjenica 11
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Jagnjenica 11, 1433 RADEČE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: BREGAR HELENA, Jagnjenica 11, 1433 RADEČE, vložek: 8.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 11. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe 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-37075
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/00938 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/03709/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: FAST CAR prevozi in trgovina,
d.o.o. Letuš 40 a, Šmartno ob Paki
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Letuš 40 a, 3327 ŠMARTNO
OB PAKI
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: PLAZNIK JOŽE, Letuš 40 a,
3327 ŠMARTNO OB PAKI, vložek: 8.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 11. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37076
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/00939 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/03708/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: POTOČNIK trgovina in storitve,
d.o.o. Griže, Griže 90
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Griže 90, 3302 GRIŽE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: POTOČNIK DAMJAN, Griže 90, 3302 GRIŽE, vložek: 4.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 19. 2. 1992; POTOČNIK MILAN, Griže 90, 3302 GRIŽE, vložek:
4.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 2.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37077
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/00940 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/03706/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SIMPLEX storitve, trgovina in
proizvodnja, d.o.o. Velenje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Foitova 10, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
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Ustanovitelji: PETRIČ BORUT, Foitova
10, 3320 VELENJE, vložek: 8.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 24. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37078
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/00941 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/03702/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: URBAN ustvarjalnost za razvoj,
d.o.o., Velenje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cesta II./14, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: URBAN KORDEŠ, CESTA
II / 14, 3320 VELENJE, vložek: 8.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37079
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/00942 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/03701/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: OBI export inport, d.o.o., Šempeter
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dobrteša vas 126, 3311 ŠEMPETER
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: OBERŽAN MARIJA, Dobrteša vas 126, 3311 ŠEMPETER, vložek:
8.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 11.
1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe 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-37080
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/00943 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/03695/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MIRNA mednarodno trgovsko
podjetje, d.o.o., Braslovče, Orla vas 34/b
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Orla vas 34/b, 3314 BRASLOVČE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRANJEC MIRAN, Orla vas
34/b, 3314 BRASLOVČE, vložek: 8.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37081
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/00944 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/03692/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VERIGA proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o. Žalec, Železno 16/b
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Železno 16/b, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: DOLER BRANKO, Železno
16/b, 3310 ŽALEC, vložek: 8.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 3. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37082
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/00945 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/03691/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AGIRE mednarodno trgovsko
in prevozno podjetje, d.o.o. Žalec, Šlandrov trg 19
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šlandrov trg 19, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: BOMBEK MAKSIMILJAN,
Šlandrov trg 19, 3310 ŽALEC, vložek:

8.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 2.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37083
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/00946 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/03690/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KODRIN storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o., Podčetrtek, Podčetrtek 46
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Podčetrtek 117, 3254 PODČETRTEK
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: KODRIN JOŽE, Podčetrtek 46, 3254 PODČETRTEK, vložek:
4.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 2.
1992; KODRIN NADA, Podčetrtek 46,
3254 PODČETRTEK, vložek: 4.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 7. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37084
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/00947 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/03687/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ERMAT proizvodnja, trgovina,
storitve in prevozništvo, d.o.o., Florjan
pri Gornjem gradu 2
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Florjan pri Gornjem gradu 2,
3342 GORNJI GRAD
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: ERMENC MATIJA, Florjan
pri Gornjem gradu 2, 3342 GORNJI GRAD,
vložek: 8.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
8. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
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sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37085
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/00948 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/03685/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: EUROLENS optika, zastopanje
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Prešernova 6, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: SMOLE GREGOR, Jurčičeva 6, 3000 CELJE, vložek: 8.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37086
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/00949 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/03681/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DEMETRA proizvodno, trgovsko in gostinsko podjetje d.o.o. Šmartno ob Paki
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šmartno ob Paki 73, 3327
ŠMARTNO OB PAKI
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: SIMONIČ JANEZ, Šmartno
ob Paki 69, 3327 ŠMARTNO OB PAKI,
vložek: 4.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 3. 1992; KOVAČ DRAGO, Šmartno ob
Paki 73, 3327 ŠMARTNO OB PAKI, vložek: 4.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37087
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/00950 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/03680/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

Št.

iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5887267
Firma: S & J trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o., Svetelka 22, Dramlje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Svetelka 22, 3222 DRAMLJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: GORENAK JANEZ, Svetelka 22, 3222 DRAMLJE, vložek: 4.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 2. 1992; GORENAK SLAVICA, Svetelka 22, 3222
DRAMLJE, vložek: 4.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37088
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/00951 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/03674/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BLAGOVNICA LJUBNO podjetje za trgovino in gostinstvo, d.o.o., Ljubno ob Savinji, Ljubno ob Savinji 35
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubno ob Savinji 35, 3333
LJUBNO OB SAVINJI
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZAMERNIK ALBIN, Raduha 58, 3333 LUČE OB SAVINJI, vložek:
8.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 2.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37089
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/00952 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/03673/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: METALOPLAST proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o. Zreče
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Padeški vrh 23, 3214 ZREČE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: MERNIK LUDVIK, Padeški
vrh 23, 3214 ZREČE, vložek: 8.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 1. 1992.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37090
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/00953 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/03669/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: C.F.M. COMMODITY FUTURE
MANAGEMENT finančne storitve, d.o.o.
Celje, Tumova 27/a
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Tumova 27/a, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 69.082,50 SIT
Ustanovitelji: MADUNIČ LADISLAV, Tumova 27/a, 3000 CELJE, vložek: 3.454,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 12. 1991; CUSINATO CLAUDIO, Dorso Padova n. 104,
VICENZA, ITALIJA, vložek: 37.995,50 SIT,
ne odgovarja, vstop: 2. 12. 1991; FACCHIN
CARLO, Via L. Boccherini n. 23, VICENZA,
ITALIJA, vložek: 27.633,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37091
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/00954 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/03662/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MONDO TRADE trgovina, posredovanje, storitve, d.o.o., Rogaška
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Male Rodne n.h., 3250 ROGAŠKA SLATINA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽUMER MARJAN, Topole
37, 3250 ROGAŠKA SLATINA, vložek:
8.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 31. 1.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
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spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37092
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/00955 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/03657/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BIX storitve in trgovina, d.o.o.
Žalec, Ulica heroja Staneta 7
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ul. heroja Staneta 7, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠTANDLER SEBASTJAN,
Ul.heroja Staneta 7, 3310 ŽALEC, vložek:
8.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 3.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37093
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/00956 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/03654/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5864747
Firma: COMAX, proizvodnja in prodaja gob, d.o.o., Žalec, Ponikva 2
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ponikva 2, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRIČEJ JOŽICA, Efenkova
3, 3320 VELENJE, vložek: 4.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 9. 3. 1992; BRELIH
ERIH, Stantetova 11, 3320 VELENJE, vložek: 4.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
9. 3. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-37094
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/00957 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/03652/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
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iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AGROPIP podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., BUČE
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: BUČE 31, 3255 BUČE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: LUGARIČ BRANKO, Buče
31, 3255 BUČE, vložek: 8.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 9. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37095
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/00958 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/03632/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ENOT Podjetje za storitve in
trgovino, d.o.o., Šmarje pri Jelšah 168,
Šmarje pri Jelšah
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šmarje pri Jelšah 168, 3240
ŠMARJE PRI JELŠAH
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: IMENŠEK ANTON, Šmarje
pri Jelšah 168, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH, vložek: 8.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 23. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37096
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/00959 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/03628/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5625521
Firma: TIPS Trgovsko proizvodno podjetje d.o.o., Dobrovlje 40, Braslovče
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dobrovlje 40, 3314 BRASLOVČE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: ROŽIČ LJUDMILA, Rakovlje 30, 3314 BRASLOVČE, vložek:
8.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 1.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37097
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/00960 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/03627/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: J mednarodno proizvodno in
trgocsko podjetje, d.o.o. Celje, Zvezna
ulica 4
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Zvezna ulica 4, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOVAČIČ IVAN, Zvezna ulica 4, 3000 CELJE, vložek: 8.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 5. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37098
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/00961 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/03625/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5828716
Firma: STM trgovina, d.o.o. Bevkova
8, Žalec
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Bevkova 8, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: JAGER STANE, Bevkova
8, 3310 ŽALEC, vložek: 8.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 24. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37099
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/00962 z dne 28. 2.
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2000 pod št. vložka 1/03623/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PREMI prevozništvo in trgovina, d.o.o. Arclin 26/b, Škofja vas
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Arclin 26/b, 3211 ŠKOFJA VAS
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOMPLET MITJA, Arclin 26
b, 3211 ŠKOFJA VAS, vložek: 8.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37100
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/00963 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/03618/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MATADOR podjetje za servis, trgovino in finančne storitve d.o.o., CELJE
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Drapšinova 18, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: JAGER ALEKSANDER, Drapšinova 18, 3000 CELJE, vložek: 8.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37102
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/00965 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/03613/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SM TRADE trgovina in storitve,
d.o.o., Šentjur, Ulica talcev 14
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ulica talcev 14, 3230 ŠENTJUR
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: SAJOVIC MARKO, Na Golovcu 3, 3000 CELJE, vložek: 4.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 1. 1992; SAJOVIC LILJANA, Na Golovcu 3, 3000 CELJE, vložek: 4.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 24. 4. 1992.

Št.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37103
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/00966 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/03605/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: IVAN EXPORT-IMPORT trgovsko in storitveno podjetje d.o.o. Radeče
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šolska pot 1, 1433 RADEČE
Osnovni kapital: 8.672,00 SIT
Ustanovitelji: RADOVAC IVAN, ŠOLSKA
POT 1, 1433 RADEČE, vložek: 8.672,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37104
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/00967 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/03600/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: RDM SERVIS, servis, proizvodnja, storitve, trgovina, d.o.o. Radeče, Močilno 2 / b
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Močilno 2/b, 1433 RADEČE
Osnovni kapital: 9.000,00 SIT
Ustanovitelji: BEZGOVŠEK MIRAN, Močilno 2/b, 1433 RADEČE, vložek:
3.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 11. 1991; GROM RAFAEL, Pod skalo
6, 1433 RADEČE, vložek: 3.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 27. 11. 1991; UDIR
DARKO, Pod Knapovko 15, 1433 RADEČE, vložek: 3.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 27. 11. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o

82 / 20. 9. 2000 / Stran 7279
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37105
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/00968 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/03597/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5608988
Firma: HERMES trgovsko, gostinsko
in storitveno podjetje, Velenje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Hrastovec 22/a, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZUPAN STANISLAVA, Hrastovec 22/a, 3320 VELENJE, vložek:
8.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 11.
1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37106
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/00969 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/03594/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ŽVEGLER podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Košnica 41, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽVEGLER ZVONE, Košnica 41, 3000 CELJE, vložek: 8.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 22. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37107
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/00970 z dne 28. 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: IGROS trgovina, d.o.o., Cerovec pod Bočem 56
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Cerovec pod Bočem 56, 3250
ROGAŠKA SLATINA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: STOJNŠEK IGOR, Cerovec pod Bočem 56, 3250 ROGAŠKA SLATINA, vložek: 8.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 13. 11. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37108
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/00971 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/03584/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KERSTEIN izolacije, hladilni
stolpi d.o.o. Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Pucova 4, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: KERSTEIN JANKO, Pucova 4, 3000 CELJE, vložek: 8.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 19. 11. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37109
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/00972 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/03578/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BAZAR Potujoča trgovina, trgovina, prevozi d.o.o. Griže
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Zabukovica 9, 3302 GRIŽE
Osnovni kapital: 14.080,00 SIT
Ustanovitelji: PLAHUTA ROMAN, Zabukovica 9, 3302 GRIŽE, vložek: 14.080,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 11. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
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izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37110
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/00973 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/03576/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MEGRA INŽENIRING d.o.o.,
Celjska cesta 25, Laško
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Celjska cesta 25, 3270 LAŠKO
Osnovni kapital: 9.000,00 SIT
Ustanovitelji: VOLASKO FRANC, Ipavčeva 2, 3000 CELJE, vložek: 3.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 15. 1. 1992; ROVERE VOJKO, Košnica 25/i, 3000 CELJE,
vložek: 3.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 1. 1992; HERCIGONJA IVAN, Goriška
4, 3000 CELJE, vložek: 4.500,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 15. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37111
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/00974 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/03573/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5570344
Firma: ALPOGRAD, Podjetje za nizke
gradnje d.o.o., Laško
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Celjska cesta 13, 3270 LAŠKO
Osnovni kapital: 930.000,00 SIT
Ustanovitelji: POLŠAK VLADIMIR, Zidanškova 1, 3000 CELJE, vložek: 465.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 1. 1992;
ALEKSENCEV PAVEL, Celjska cesta 13,
3270 LAŠKO, vložek: 465.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 24. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37112
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/00975 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/03568/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: A.B.U. SPORT trgovina in storitve, d.o.o. Žalec, Pečnikova 6
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Pečnikova 6, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: LEŠNIK ALEKSANDER,
Dobrteša vas 98, 3311 ŠEMPETER, vložek: 8.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 11. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37113
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/00976 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/03564/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BITENC avtoelektro storitve
d.o.o., Sp. Rečica 2 a, Rečica ob Savinji
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Sp. Rečica 2 a, 3332 REČICA
OB SAVINJI
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: BITENC BORIS, Sp. Rečica 2/a, 3332 REČICA OB SAVINJI, vložek:
8.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 1.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37114
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/00977 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/03562/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KTC proizvodnja in trgovina,
d.o.o. Čuprijska 4, Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Čuprijska 4, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOŽAR BOJAN, Nušičeva
4, 3000 CELJE, vložek: 8.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 1. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
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ka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37115
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/00978 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/03561/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5584442
Firma: DIMONT podjetje za gradbena dela in trgovino, d.o.o. Velenjska cesta 9, Žalec
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Velenjska cesta 9, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 10.300,00 SIT
Ustanovitelji: MALIS BLAŽENKO, Migojnice 49/a, 3302 GRIŽE, vložek: 10.300,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37117
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/00980 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/03557/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5585023
Firma: FLAIR zastopanje, proizvodnja,
trgovina, d.o.o. Velenje, Efenkova 61
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Efenkova 61, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: MUNDA SUZANA, Šalek
82, 3320 VELENJE, vložek: 8.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 25. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37150
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01014 z dne 28. 2.

Št.

2000 pod št. vložka 1/03555/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5567157
Firma: UNIDRVO trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., Ul.bratov Mernik
17, Zreče
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ul. bratov Mernik 17, 3214
ZREČE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: VACCHIANI RAIMONDO, Narodnih heroja 57, SLAVONSKI BROD, vložek: 4.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 2. 1992; BLAŽEVIČ ZVONKO, Ul. bratov
Mernik 17, 3214 ZREČE, vložek: 4.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37151
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01015 z dne 28. 2.
2000 pod št. vložka 1/03552/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: JEZERO lesno-predelovalno
prevozniško podjetje d.o.o., Ter 40
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ter 40, 3333 LJUBNO OB SAVINJI
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOSMAČ IVAN, Ter 40,
3333 LJUBNO OB SAVINJI, vložek:
8.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 2.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37163
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01039 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03546/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TGT-GAJ trgovina in storitve,
d.o.o. Šentvid pri Grobelnem, Šentvid,
b.b.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Šentvid pri Grobelnem b.b.,
3231 GROBELNO
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: GAJŠEK DANIJEL, Bodrišna
vas 8, 3231 GROBELNO, vložek: 8.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37164
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01040 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03541/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5570085
Firma: FRIGO TRANSPORT transportno in trgovsko podjetje, d.o.o. Vojnik,
Petelinškova 5
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Petelinškova 5, 3212 VOJNIK
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: SEŠEL IVAN, Petelinškova
5, 3212 VOJNIK, vložek: 8.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 17. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37165
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01041 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03540/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SIDRO trgovsko in zastopniško
podjetje, d.o.o. Celje, Kajuhova 7
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kajuhova 7, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: KURALT ROMAN, Kajuhova 7, 3000 CELJE, vložek: 8.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 11. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
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družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37166
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01042 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03539/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5566240
Firma: BOS & S export - import, Celje,
Podjavorškova 9
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Podjavorškova 9, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.500,00 SIT
Ustanovitelji: SVETLIN BOJAN, Podjavorškova 9, 3000 CELJE, vložek: 8.500,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37167
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01043 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03536/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TOP MARKETING podjetje za
trgovino, proizvodnjo, storitve in zunanjetrgovinsko dejavnost, d.o.o., Zadobrova 2/b Škofja vas
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Zadobrova 2/b, 3211 ŠKOFJA
VAS
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: VERDEV MARIJA, Zadobrova 2/b, 3211 ŠKOFJA VAS, vložek:
8.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 13. 11.
1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37168
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01044 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03519/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
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Firma: FLOSAR storitve, trgovina, proizvodnja in prevozništvo, d.o.o. Homec
Brdo 38
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Homec Brdo 38, 3332 REČICA OB SAVINJI
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: KROPOVŠEK ANTON, Homec Brdo 38, 3332 REČICA OB SAVINJI,
vložek: 8.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
1. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37169
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01045 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03513/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: NATURA d.o.o. trgovsko, storitveno in svetovalno podjetje Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljanska 58, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: PEŠEC ALEKSANDRA,
LJUBLJANSKA 58, 3000 CELJE, vložek:
8.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 2.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37170
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01046 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03504/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: RAK lesno proizvodno trgovsko podjetje, d.o.o., Braslovče
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Spodnje Gorče 9, 3314 BRASLOVČE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: RAK MARJAN, Spodnje
Gorče 9, 3314 BRASLOVČE, vložek:
4.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 11.
1991; RAK SERGEJ, Spodne Gorče 9,
3314 BRASLOVČE, vložek: 4.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 27. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37171
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01047 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03503/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PRED-TRANS trgovsko, špedicijsko in prevozniško podjetje, d.o.o. Nazarje 190, Nazarje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Nazarje 190, 3331 NAZARJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: PREDOVNIK FRANC, Nazarje 190, 3331 NAZARJE, vložek: 8.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37172
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01048 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03498/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PRIVA podjetje za gojitev divjadi in poslovne storitve, d.o.o., Velenje, Efenkova 61
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Efenkova 61, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: PRISTOVŠEK MIRJAN, Kersnikova 4, 3320 VELENJE, vložek: 8.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 10. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37173
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01049 z dne 3. 3.
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2000 pod št. vložka 1/03491/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KOŽELJ trgovsko podjetje,
d.o.o., Celje, Cankarjeva 1
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cankarjeva 1, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOŽELJ MILAN, V. prekomorske brigade 2, 3000 CELJE, vložek:
8.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 12.
1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37174
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01050 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03489/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: NORDEN podjetje za trgovino
in proizvodnjo električnih in elektronskih naprav, d.o.o. Brezova 35, Šmartno
v Rožni dolini
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Brezova 35, 3201 ŠMARTNO
V ROŽNI DOLINI
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: GRAČNAR IVAN, Brezova
35, 3201 ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI, vložek: 8.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-37176
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01052 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03482/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: COMTRANS prevozi in trgovina, d.o.o. Šmarjeta, Ilirska 7
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šmarjeta, Ilirska 7, 3272 RIMSKE TOPLICE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT

Št.

Ustanovitelji: HORVAT MILAN, Opekarniška 10, 3000 CELJE, vložek: 8.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 31. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37177
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01053 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03481/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MERCEDES PREVOZ prevozno
in trgovsko podjetje, d.o.o., Šmarje pri
Jelšah
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Preloge 20, 3240 ŠMARJE
PRI JELŠAH
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: JERNEJC DANIJEL, Preloge 20, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH, vložek: 8.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37178
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01054 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03478/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GALOPIN trgovsko prevozniško podjetje d.o.o., Jakob 24, Šentjur
pri Celju
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Jakob 24, 3230 ŠENTJUR PRI
CELJU
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: KUKOVIČ JOŽE, Jakob 24,
3230 ŠENTJUR PRI CELJU, vložek: 8.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
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družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37179
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01055 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03477/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BAG podjetje za trgovino, proizvodnjo in transport, d.o.o., Šmartno ob
Dreti 84
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šmartno ob Dreti 84, 3341
ŠMARTNO OB DRETI
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: GOVEK ANICA, Šmartno
ob Dreti, 3341 ŠMARTNO OB DRETI, vložek: 3.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 12. 1991; GOVEK BOŽIDAR, Šmartno
ob Dreti 84, 3341 ŠMARTNO OB DRETI,
vložek: 5.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37180
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01056 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03225/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PERGER trgovina d.o.o., Preserje 15, Braslovče
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Preserje 15, 3314 BRASLOVČE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: PERGER MATEJA, Preserje 15, 3314 BRASLOVČE, vložek:
4.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 11.
1991; 1PERGER JANKO, Preserje 15,
3314 BRASLOVČE, vložek: 4.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 7. 11. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37181
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01057 z dne 3. 3.
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2000 pod št. vložka 1/03237/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: EFEKT zastavljalnica, trgovina
d.o.o., Titov trg 4, Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Titov trg 4, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: JEZERNIK SINJO, Kraigherjeva 24, 3000 CELJE, vložek: 4.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 8. 1991; ŠTUKELJ EMIL, Milčinskega 13, 3000 CELJE,
vložek: 4.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
29. 8. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-37182
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01058 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03246/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VE-TRANS avto šola in prevozi,
d.o.o., Celje, Pohorska 6
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Pohorska 6, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: VREŠNJAK VINKO, Pohorska 6, 3000 CELJE, vložek: 8.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 31. 10. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37183
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01060 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03252/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GRANT Trgovina in posredništvo d.o.o. Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ulica frankolovskih žrtev 26,
3000 CELJE
Osnovni kapital: 16.698,00 SIT
Ustanovitelji: PODLINŠEK BORUT, Ulica frankolovskih žrtev 36, 3000 CELJE,
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vložek: 16.698,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 10. 10. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37184
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01061 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03253/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SENSA podjetje za knjigovodske in druge storitve, d.o.o. Topolšica,
Topolšica 217
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Topolšica 217, 3326 TOPOLŠICA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: STROPNIK MELANIJA, Topolšica 217, 3326 TOPOLŠICA, vložek:
8.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 9.
1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37185
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01062 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03263/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: INTERCONTROL kontrola elektro in strojnih naprav, d.o.o., Stražica 22,
Frankolovo
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Stražica 22, 3213 FRANKOLOVO
Osnovni kapital: 12.738,00 SIT
Ustanovitelji: PETROVIČ NENAD MAG.,
Maslaričeva 6, ZAGREB- HRVATSKA, vložek: 12.738,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 10. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske

družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37186
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01063 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03268/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5545919
Firma: PREL, profesionalna elektronika in računalništvo - elementi in sistemi,
d.o.o. Celje, Kocbekova 3
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kocbekova 3, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: CARLO FACCHIN, Via Boccherini 23, VICENZA, vložek: 3.900,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 31. 10. 1991; MADUNIČ LADISLAV, Tumova 27/a, 3211 ŠKOFJA VAS, vložek: 4.100,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 31. 10. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37187
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01064 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03270/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5550858
Firma: ŠKARPA trgovsko podjetje,
d.o.o., Žalec, Železno 4/b
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Železno 4/b, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: DOLER JANEZ, Železno 4/
b, 3310 ŽALEC, vložek: 8.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 6. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37188
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01065 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03272/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
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Firma: NEC - proizvodno, mopntažno
in trgovsko podjetje, d.o.o., Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Krpanova 3, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.500,00 SIT
Ustanovitelji: POZINEK DRAGICA, Krpanova 3, 3000 CELJE, vložek: 4.250,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 11. 1991; POZINEK ZLATKO, Krpanova 3, 3000 CELJE,
vložek: 4.250,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
5. 11. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37189
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01066 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03276/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SD trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Mariborska 60, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.829,40 SIT
Ustanovitelji: SLUGA DUŠAN, GRIŽE 52
B, 3310 ŽALEC, vložek: 8.829,40 SIT, ne
odgovarja, vstop: 12. 11. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37190
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01067 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03282/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VO - JA PILIH šiviljstvo in trgovina, d.o.o. Laško, Huda Jama 3
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Huda Jama 3, 3270 LAŠKO
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: PILIH JASMINA, Huda Jama 3, 3270 LAŠKO, vložek: 8.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 7. 11. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
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sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37191
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01068 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03287/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VALPOD proizvodnja, trgovina,
storitve in prevozništvo, d.o.o., Ter 25 b
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ter 25 b, 3333 LJUBNO OB
SAVINJI
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: PODLESNIK JOŽEFA, Ter
25 b, 3333 LJUBNO OB SAVINJI, vložek:
8.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 12.
1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37192
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01069 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03289/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MORET modno revialni teater,
d.o.o., Ulica bratov Vošnjakov 2, Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ulica bratov Vošnjakov 2,
3000 CELJE
Osnovni kapital: 20.200,00 SIT
Ustanovitelji: SKALE VLADIMIRA, Ulica
bratov Vošnjakov 2, 3000 CELJE, vložek:
10.100,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 11. 1991; KRAMER BORUT, Na zelenici 9, 3000 CELJE, vložek: 10.100,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 11. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37193
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01070 z dne 3. 3.
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2000 pod št. vložka 1/03298/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VIGAS trgovsko in servisno podjetje, d.o.o. Zabukovica 130, Griže
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Zabukovica 130, 3302 GRIŽE
Osnovni kapital: 11.400,00 SIT
Ustanovitelji: CERAR BENO, Zabukovica 130, 3302 GRIŽE, vložek: 11.400,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37194
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01071 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03302/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DIRA proizvodnja in storitve,
d.o.o. Žalec, Gotovlje 75
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Gotovlje 75, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: RAK IVAN, Gotovlje 75,
3310 ŽALEC, vložek: 8.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-37196
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01074 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03309/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SOLEX trgovsko podjetje,
d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šempeter 41, 3311 ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOCIĆ HRANISLAV, Šempeter 41, 3311 ŠEMPETER V SAV.DOLINI, vložek: 4.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 24. 10. 1991; KOCIĆ DUŠANKA,
Šempeter 41, 3311 ŠEMPETER V SAV.
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DOLINI, vložek: 4.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 10. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37197
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01075 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03324/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ENI trgovina, gostinstvo in poslovne storitve d.o.o., Žalec
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Gotovlje N.H., 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: VRHOVSKI RENATA, Gotovlje 103, 3310 ŽALEC, vložek: 8.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 10. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37198
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01076 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03326/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5566177
Firma: PIKOLO storitveno trgovsko podjetje, d.o.o. Celje, Ul. Dušana Kvedra 3
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ul. Dušana Kvedra 3, 3000
CELJE
Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Ustanovitelji: VERDNIK BARBARA, Ul.
Dušana Kvedra 3, 3000 CELJE, vložek:
10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 11.
1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe 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-37200
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01078 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03332/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TEKSTUDIO podjetje za proizvodnjo, trgovino na debelo in drobno,
design, uvoz-izvoz, d.o.o., Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Titov trg 3/II, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: ORAČ TOLJA, Milčinskega
11, 3000 CELJE, vložek: 8.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 10. 10. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37201
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01079 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03333/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: K-PET trgovsko podjetje na debelo in drobno, izvoz-uvoz in transportne storitve d.o.o. Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Miklošičeva ul. št. 4, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: PETAUER KLEMEN, Nazorjeva ul.št. 8, 3000 CELJE, vložek: 4.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 10. 1991; VIZJAK SABINA, Nazorjeva 8, 3000 CELJE,
vložek: 2.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 10. 1991; PETAUER FRANC, Miklošičeva 4, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 15. 10. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37202
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01080 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03340/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5563852

Firma: SMING turizem, marketing in
trgovina, d.o.o. Črnova n.h., Velenje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Črnova n.h., 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 8.100,00 SIT
Ustanovitelji: SMIRNOV METKA, Kidričeva 3, 3320 VELENJE, vložek: 2.700,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 16. 12. 1991; SMIRNOV HILDA, Kidričeva 3, 3320 VELENJE,
vložek: 2.700,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 12. 1991; SMIRNOV VLADO, Kidričeva
3, 3320 VELENJE, vložek: 2.700,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 16. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37203
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01081 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03341/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SEBAH trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o. Zadobrova 41, Škofja vas
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Zadobrova 41, 3211 ŠKOFJA
VAS
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: SENTOČNIK POLONA, Zadobrova 41, 3211 ŠKOFJA VAS, vložek:
4.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 11.
1991; BAH BOJAN, Zadobrova 41, 3211
ŠKOFJA VAS, vložek: 4.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 11. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37204
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01082 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03342/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: NIK + O podjetje za proizvodnjo,
trgovino in organizacijo, d.o.o., Žalec
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vrbje 97/ c, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 8.133,70 SIT
Ustanovitelji: GROBELNIK NIKO, Vrbje
97/c, 3310 ŽALEC, vložek: 8.133,70 SIT,
ne odgovarja, vstop: 17. 12. 1991.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37205
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01083 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03349/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AJDA proizvodnja, storitve in
trgovina, d.o.o.Tabor
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Pondor 14, 3304 TABOR
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: NATEK BERNARDA, Trnava 13, 3303 GOMILSKO, vložek: 4.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 12. 1991;
NATEK MARJAN, Pondor 14, 3304 TABOR, vložek: 4.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 15. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37206
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01084 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03362/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DIDEA podjetje za promet blaga
in storitev, d.o.o. Petrovče, Petrovče 115
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Petrovče 115, 3301 PETROVČE
Osnovni kapital: 120.000,00 SIT
Ustanovitelji: JAKOPOVIĆ KRUNOSLAV,
Ivana Gorena Kovačiča 4, DUGO SELO-HRVATSKA, vložek: 40.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 11. 1991; ČAGAJ NADA,
Naselje februarskih žrteva 10, ZAGREB-HRVATSKA, vložek: 40.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 11. 1991; PERKOVIČ IDA,
Grobnička 34, ZAGREB-HRVATSKA, vložek: 40.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 11. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
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gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37207
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01085 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03367/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MONI trgovina-elektroinštalacije d.o.o. Kardeljeva 21, Žalec
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kardeljeva 21, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: KROPIVŠEK MARIJA, Prapreče 23, 3305 VRANSKO, vložek:
8.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 1.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37208
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01086 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03370/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TUPSI podjetje za trgovino, storitve in inženiring d.o.o. Polzela 66/a,
Polzela
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Polzela 66/a, 3313 POLZELA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: STROPNIK KLEMENTINA,
Polzela 66/a, 3313 POLZELA, vložek:
8.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 11.
1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37209
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01087 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03375/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

82 / 20. 9. 2000 / Stran 7287
Firma: MONDTOURS, mednarodno turistično in trgovsko podjetje Stanetova
4 Celje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Stanetova 4, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: JELEN - PAVČNIK MIRJAM, Cesta na grad 43, 3000 CELJE, vložek: 4.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 12. 1991; PERC LEOPOLD, Valvazorjeva 8, 3000 CELJE, vložek: 4.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 20. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37210
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01088 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03379/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SPM podjetje za storitve, proizvodnjo in metodologijo, d.o.o., Velenje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Bevče 9, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: PREVIŠIČ PETER, Stantetova 11, 3320 VELENJE, vložek: 2.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 11. 1991;
PREVIŠIČ MILENA, Stantetova 11, 3320
VELENJE, vložek: 2.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 11. 1991; PREVIŠIČ SEBASTJAN, Stantetova 11, 3320 VELENJE,
vložek: 2.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 11. 1991; PREVIŠIČ SAŠO, Stantetova 11, 3320 VELENJE, vložek: 2.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 11. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37211
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01089 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03382/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SEN-TRA proizvodnja, trgovina, špedicija, in transport, d.o.o. Migojnice, Migojnice 4/c
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Migojnice 4/c, 3302 GRIŽE
Osnovni kapital: 17.400,00 SIT
Ustanovitelji: DRUGOVIČ JANEZ, Migojnice 4/c, 3302 GRIŽE, vložek: 8.700,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 4. 1991; DRUGOVIČ HELENA, Migojnice 4/c, 3302 GRIŽE, vložek: 8.700,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 4. 4. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37212
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01090 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03394/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AUSTRIA-ADRIA TRADING trgovina, d.o.o. Velenje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Trg mladosti 6, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 2.090,70 SIT
Ustanovitelji: AUSTRIA INDUSTRIE-UND
HANDELE-, Gesellschaft mbH & Co.KG,
BADEN - AUSTRIA, vložek: 990,70 SIT, ne
odgovarja, vstop: 28. 12. 1989; RAC PAULA, Cesta 14. divizije 14, 3320 VELENJE,
vložek: 1.100,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37213
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01091 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03395/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TGM IVIČ d.o.o, trgovina, gostinstvo, mehanizacija Ul.II. bataljona
12, Šentjur pri Celju
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ul. II. bataljona 12, 3230 ŠENTJUR PRI CELJU
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: IVIČ BRANKO, Ul. II. bataljona 12, 3230 ŠENTJUR PRI CELJU, vložek: 8.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
13. 11. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
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gistrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37214
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01092 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03396/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5560721
Firma: KARIN Proizvodno in trgovsko
podjetje d.o.o. Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Trnovlje 139, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.481,60 SIT
Ustanovitelji: BLAŽIČ MARTINA, Bukovžlak 14, 3221 TEHARJE, vložek: 4.240,80
SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 9. 1993; IZLAKAR ANDREJA, Petelinškova 13, 3212
VOJNIK, vložek: 4.240,80 SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 9. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37215
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01093 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03398/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AGROMARKET podjetje za servisiranje kmetijskein druge mehanizacije ter trgovino, d.o.o.Šentjur, Vodruž
41/b
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vodruž 41/b, 3230 ŠENTJUR
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: OCVIRK MILAN, Vodruž
41/b, 3230 ŠENTJUR, vložek: 8.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 10. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-37216
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01094 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03400/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: JU-GROS trgovina, posredovanje, storitve in prevozništvo
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Rečica ob Savinji 42, 3332
REČICA OB SAVINJI
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: WJURJEVEC BERNARDA,
Rečica ob Savinji 42, 3332 REČICA OB
SAVINJI, vložek: 8.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37217
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01095 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03403/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DALEKS d.o.o., proizvodno in
trgovsko podjetje, Vitanje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vitanje 163, 3205 VITANJE
Osnovni kapital: 8.890,00 SIT
Ustanovitelji: NAPOTNIK BOŽIDAR, Vitanje 163, 3205 VITANJE, vložek:
8.890,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 12.
1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37218
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01096 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03404/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GLINŠEK podjetje za cestni
promet in trgovino, d.o.o., Velenje, Škale 69 a
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Škale 69 a, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
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Ustanovitelji: GLINŠEK DAMJAN, Škale
69 a, 3320 VELENJE, vložek: 8.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37219
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01097 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03405/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5550505
Firma: MIKLAVC & MOTO-M, d.o.o.,
Podjetje za prevoz, trgovino, gostinstvo
in turizem, Nazarje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Nazarje 83, 3331 NAZARJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: MIKLAVC MARJAN, Nazarje 83, 3331 NAZARJE, vložek: 8.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37220
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01098 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03422/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PAN podjetje za trgovino ter
ekonomsko finančno svetovanje, d.o.o.,
Celje, Škapinova 10
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Škapinova 10, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 30.800,00 SIT
Ustanovitelji: KOVAČIČ STANISLAV,
Škapinova 10, 3000 CELJE, vložek:
30.800,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
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izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37221
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01099 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03424/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: EKO-PLUS podjetje za intelektualne storitve d.o.o. Čuprijska 11/d, Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Čuprijska 11/d, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 12.600,00 SIT
Ustanovitelji: KRIVEC MIRAN, Čuprijska
11/d, 3000 CELJE, vložek: 12.600,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37224
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01144 z dne 14. 3.
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: STANOVANJSKI SERVIS M & M
d.o.o., Šaleška 2/c, Velenje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šaleška 2/c, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: MRAZ BRANKO, Kale 1,
3311 ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI,
vložek: 2.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 8. 1990.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem
poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-37225
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01145 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02198/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ARKO mednarodno trgovsko
podjetje, d.o.o., Slovenske Konjice, Titov trg 11
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Titovtrg 11, 3210 SLOVENSKE KONJICE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: BRAČUN MOJMIR, Titov
trg 11, 3210 SLOVENSKE KONJICE, vložek: 2.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
9. 8. 1990.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37226
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01146 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02199/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MIGRO trgovina, proizvodnja,
gostinstvo in prevozništvo, d.o.o., Šmiklavž 3 e, Škofja vas
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šmiklavž 3 e, 3211 ŠKOFJA
VAS
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: GROBELNIK MIHAEL, Šmiklavž 3 e, 3211 ŠKOFJA VAS, vložek:
2.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 5.
1990.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37227
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01147 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02200/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KLJUČ storitveno in gradbeno
podjetje, d.o.o. Laško, Zgornja Rečica 52
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Zgornja Rečica 52, 3270 LAŠKO
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: NEMEC ALOJZ, Zgornja
Rečica 52, 3270 LAŠKO, vložek: 2.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 10. 1990.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
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gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37228
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01148 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02214/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PLOŠTAJNER COMMERCE trgovsko podjetje, Tabor 13, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Tabor 13, 3304 TABOR
Osnovni kapital: 5.000,00 SIT
Ustanovitelji: PLOŠTAJNER BRANKO,
Dobrteša vas 57 a, 5290 ŠEMPETER, vložek: 5.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
5. 6. 1990.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37229
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01149 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02215/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TISA Turizem in trgovina, d.o.o.
Rečica ob Savinji n.h.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Rečica ob Savinji n.h., 3332
REČICA OB SAVINJI
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: TIRŠEK ANTON, Rečica ob
Savinji 125, 3332 REČICA OB SAVINJI,
vložek: 1.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 5. 1990; ROZENSTEIN STANISLAV,
Rečica ob Savinji 128, 3332 REČICA OB
SAVINJI, vložek: 1.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 5. 1990.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37230
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01150 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02220/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5431204
Firma: V & D organizacijske in izobraževalne storitve s področja športa in rekereacije, trgovina, d.o.o., Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Trubarjeva 55/b, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: DERŽEK BLAŽ, Trubarjeva
55/h, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 24. 9. 1990.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37231
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01151 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02224/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5852170
Firma: SPT mizarsko podjetje, d.o.o.
Laško, Zgornja Rečica 84
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Zgornja Rečica 84, 3270 LAŠKO
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: OVČAR ŠTEFAN, Zgornja
Rečica 84, 3270 LAŠKO, vložek: 2.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 10. 1990.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37232
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01152 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02227/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KOVINO-SHOP podjetje za izdelavo kovinskih izdelkov, d.o.o., Rogaška Slatina, Brestovec 1
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Brestovec 1, 3250 ROGAŠKA
SLATINA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: RUSL JOŽEF, Brestovec 1,
3250 ROGAŠKA SLATINA, vložek: 2.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 8. 1990.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37233
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01153 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02231/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5519179
Firma: ŠPORT CENTER PRODNIK podjetje za izvajanje in organizanje športnih, gostinskih in turističnih dejavnosti
d.o.o. Ljubno ob Savinji
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Juvanje 1, 3333 LJUBNO OB
SAVINJI
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: JURJEVEC EDI, Juvanje 1,
3333 LJUBNO OB SAVINJI, vložek:
2.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 6.
1990.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37234
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01154 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02234/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: JULES trgovina, uvoz in izvoz
ter hortikultura, d.o.o. Primož 5, Ljubno
ob Savinji
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Primož 5, 3333 LJUBNO OB
SAVINJI
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: JUVAN DUŠAN, Titov trg
11, 3210 SLOVENSKE KONJICE, vložek:
2.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 7.
1990.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske dru-
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žbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37235
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01155 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02245/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AVTEX proizvodno storitveno
in trgovsko podjetje, d.o.o. Velenje, Meškova 6
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Meškova 6, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: PUC DUŠAN, Cankarjeva
2/b, 3320 VELENJE, vložek: 500,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 6. 6. 1990; STRNIŠNIK
SREČKO, Šalek 91, 3320 VELENJE, vložek:
500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 6. 1990;
TURK DUŠAN, Metleče 22, 3325 ŠOŠTANJ,
vložek: 500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 6.
1990; STROŽIČ BOJAN, Florjan 182, 3325
ŠOŠTANJ, vložek: 500,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 6. 6. 1990.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37236
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01156 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02248/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KOMERCIALNA AGENCIJA
MARKET trgovina in consulting, d.o.o.
Šmarje pri Jelšah, Lemberg 13
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Lemberg 13, 3240 ŠMARJE
PRI JELŠAH
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: MIRVIĆ RIZAH, Lemberg 13,
3240 ŠMARJE PRI JELŠAH, vložek: 2.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 12. 1989.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37237
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01157 z dne 14. 3.

Št.

2000 pod št. vložka 1/02253/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5441099
Firma: DENTITRADE podjetje za proizvodnjo zobozdravstvenih aparatov in
opreme, Vojnik, Preložnikova 10, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Preložnikova 10, 3212 VOJNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠOPAR GORAZD, Preložnikova 10, 3212 VOJNIK, vložek: 1.900,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 9. 1990; ŠOPAR DARINKA, Preložnikova 10, 3212
VOJNIK, vložek: 100,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 17. 9. 1990.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37238
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01158 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02256/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MARBOCO Trgovsko podjetje
d.o.o., Petrovče 274
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Petrovče 274, 3301 PETROVČE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: BOBINAC ZLATKO, Petrovče 274, 3301 PETROVČE, vložek: 2.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 11. 1990.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37239
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01159 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02254/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KING 55 Trgovsko-gostinsko
podjetje, d.o.o. Celje, Zagrad 55
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Zagrad 55, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
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Ustanovitelji: CERAR MOJCA, Zagrad 55,
3000 CELJE, vložek: 1.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 10. 1990; CERAR VLADO,
Zagrad 55, 3000 CELJE, vložek: 1.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 10. 1990.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37240
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01160 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02257/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MST podjetje za trgovino, montažo in servis d.o.o. Pot na Šmohor 1,
Laško
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Pot na Šmohor 1, 3270 LAŠKO
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: LIPOVŠEK VLADIMIR, Vojkova ul.17, 3000 CELJE, vložek: 1.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 11. 1990;
LAZAR FRANC, Bukovca 7, 3270 LAŠKO,
vložek: 1.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
21. 11. 1990.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37241
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01161 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02258/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ZUPI podjetje za trgovino d.o.o.
Trnovlje 12, Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Trnovlje 12, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: LESJAK SMILJAN, Celovška ulica 11, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 10. 1990.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
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sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37242
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01162 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02264/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MYLAND potovalna agencija,
d.o.o. Zreče, Boharina 23
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Boharina 23, 3214 ZREČE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: PADEŽNIK MILAN, Boharina 23, 3214 ZREČE, vložek: 2.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 27. 9. 1990.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37243
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01163 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02265/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PIVEC TRADE gradbeni inženiring, d.o.o. Šentjur, Ulica Miloša Zidanška 9a
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ul. Miloša Zidanška 9 a, 3230
ŠENTJUR
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: PIVEC BOJAN, Ulica Miloša Zidanška 9 a, 3230 ŠENTJUR, vložek:
2.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 10.
1990.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem
poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-37244
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01164 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02266/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
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Firma: HLADILNA TEHNIKA BREZNIKAR storitveno in trgovsko podjetje,
d.o.o. Celje Ljubljanska 62
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljanska 62, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: BREZNIKAR KONRAD, Ljubljanska 62, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 10. 1990.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37245
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01165 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02267/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VIDEOTON trgovsko podjetje,
d.o.o. Velenje, Cesta na grič 9
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cesta na grič 9, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: MOČILNIK GORDANA, Cesta
na grič 9, 3320 VELENJE, vložek: 2.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 9. 1990.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37246
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01166 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02268/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: REBIS mednarodno trgovsko
podjetje, d.o.o. Celje, Ulica ključarja Kožuha 10
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ulica ključarja Kožuha 10,
3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: FERRUCCIO ESTERER, Trnovlje 120, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 9. 1990.
Obrazložitev: 4. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju

podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37247
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01167 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02269/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ABEX Trgovina in storitve,
d.o.o., Petrovče
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Drešinja vas 12 b, 3301 PETROVČE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOŽELJ ANDREJ, Šempeter 285, 5290 ŠEMPETER, vložek:
1.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 9.
1990; KOŽELJ BREDA, Šempeter 285,
5290 ŠEMPETER, vložek: 1.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 20. 9. 1990.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37248
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01168 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02271/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PAM-PAM trgovsko podjetje
d.o.o. Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ul. mesta Grenwenbroich 13,
3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČAZIMI DANICA, Pod lipami 8, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 4. 12. 1990.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37249
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01169 z dne 14. 3.
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2000 pod št. vložka 1/02272/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ITI inštalacije, trgovina, inženiring, d.o.o. Celje Mariborska 218
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Mariborska 218, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KREMPUŠ MIROSLAV, Mariborska 218, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 12. 1989.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37250
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01170 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02273/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TINI šiviljstvo in elektro d.o.o.
Laško, Celjska cesta 51
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Celjska cesta 51, 3270 LAŠKO
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KNAPIČ MILAN, Celjska
cesta 51, 3270 LAŠKO, vložek: 1.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 1. 1990; ŽIVKOVIČ BRANKA, Celjska cesta 51, 3270
LAŠKO, vložek: 1.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 1. 1990.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37251
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01171 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02274/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: B & B TRADING export - import, trgovina in marketing, d.o.o., Celje, Čuprijska 11/a
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Čuprijska 11 /a, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: CENC BORUT, Čuprijska
11/a, 3000 CELJE, vložek: 1.000,00 SIT,

Št.

ne odgovarja, vstop: 2. 12. 1989; GERJOVIČ BORIS, 25. maja 3, 2250 PTUJ, vložek: 1.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
2. 12. 1989.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37252
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01172 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02277/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ELESING podjetje za marketing, ekonomiko in organizacijo poslovanja ter servisno-montažne storitve,
d.o.o. Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Malgajeva 18, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: LES BOŽIDAR, Malgajeva
18, 3000 CELJE, vložek: 1.020,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 15. 1. 1990; LES LJUDMILA, Malgajeva 18, 3000 CELJE, vložek:
980,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 1.
1990.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37253
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01173 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02278/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: INTERNATIONAL CONSULTING svetovalno in trgovsko podjetje,
d.o.o. Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Titov trg 4, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOELLA ROLAND PIERRE, Podjavorškova 9, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 9. 1990.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
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gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37254
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01174 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02281/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KLJUB kulturni center, d.o.o.,
Cankarjeva 13, Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cankarjeva 13, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 324.440,00 SIT
Ustanovitelji: OK ZSMS-LIBERALNA
STRANKA, Gledališka 2, 3000 CELJE, vložek: 258.467,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 6. 1990; AJDNIK BOŽIDAR, Čopova
3, 3000 CELJE, vložek: 35.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 28. 6. 1990; MRAZ
MARKO, Ul.V.prekomorske brigade 9/a,
3000 CELJE, vložek: 30.973,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 28. 6. 1990.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37255
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01175 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02288/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MEGI gostinsko podjetje d.o.o.
Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kidričeva 36, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: VEBER JELKA, Breg 13,
3000 CELJE, vložek: 2.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 11. 1990.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37256
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01176 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02290/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TOPIS podjetje za energetiko,
informatiko, ekonomiko in organizacijo
poslovanja ter trženje, d.o.o. Celje Frankolovskih žrtev 43
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ul.Frankolovskih žrtev 43,
3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: PRAPROTNIK STOJAN, Ul.
Frankolovskih žrtev 43, 3000 CELJE, vložek: 800,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 1. 1990; PRAPROTNIK ALENKA,
Ul.Franolovskih žrtev 43, 3000 CELJE, vložek: 700,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 1. 1990; VODIČAR BREDA, Ul.Frankolovskih žrtev 43, 3000 CELJE, vložek:
500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 1.
1990.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37257
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01177 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02291/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KOKERAM INŽENIRING finance, trgovina, turizem, d.o.o., Velenje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Efenkova 61, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: REBERNIK PETER, Pirešica 2, 3320 VELENJE, vložek: 2.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 10. 1991.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37258
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01178 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02293/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5442834
Firma: FANINI proizvodnja, trgovina,
gostinstvo, d.o.o. Gornja vas 74/a, Prebold
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Gornja vas 74/a, 3312 PREBOLD
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽLIČAR FANIKA, Gornja
vas 74/a, 3312 PREBOLD, vložek:
2.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 11.
1990.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37259
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01179 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02296/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DETRA podjetje za trgovino in
posredovanje, d.o.o., Velenje, Podkraj
pri Velenju št. 10/F
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Podkraj pri Velenju št. 10/F,
3320 VELENJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: MEZNER ERNST, Podkraj
pri Velenju 10 / F, 3320 VELENJE, vložek:
2.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 12.
1990.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37260
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01180 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02299/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AVTO-ŠOLA MARKO podjetje
za prevozne storitve, d.o.o., Zagorje 6,
p.Lesično
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Zagorje 6, 3261 LESIČNO
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZALOKAR MARKO, Zagorje 6, 3261 LESIČNO, vložek: 2.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 7. 8. 1990.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju

podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37261
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01181 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02304/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: CONA Podjetje za varovanje
ljudi in premoženja d.o.o. Celje, Kajuhova 7
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kajuhova 7, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: CENC DARKO, Kajuhova
7, 3000 CELJE, vložek: 1.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 22. 8. 1990; BIDERMAN
MARJAN, Zdraviliška 1 a, 3270 LAŠKO,
vložek: 1.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 8. 1990.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37262
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01182 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02306/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ATLES mednarodno storitveno in trgovinsko podjetje, d.o.o., Mozirje, Šmihel nad Mozirjem 18
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šmihel nad Mozirjem 18,
3330 MOZIRJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ATELŠAK JANEZ, Šmihel
nad Mozirjem 18, 3330 MOZIRJE, vložek:
1.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 9.
1990; ATELŠEK ANICA, Šmihel nad Mozirjem 18, 3330 MOZIRJE, vložek: 1.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 9. 1990.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe 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-37263
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01183 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02309/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: THAUSZ-TRADE mednarodno
trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o.
Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Trg svobode 2, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 6.000,00 SIT
Ustanovitelji: THAUSZ HEINZ, Liebenauer Hauptstr. 137, GRAZ-AVSTRIJA, vložek: 3.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 10. 1990; THAUSZ HELGA, Liebenauer Hauptstr. 137, GRAZ-AVSTRIJA, vložek:
3.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 10.
1990.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37264
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01184 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02311/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ESP sistemi ekologije proizvodnje, d.o.o. Štore, Vrtna ulica 38
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vrtna ulica 38, 3220 ŠTORE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: POVALEJ LEOPOLD, Vrtna ulica 38, 3220 ŠTORE, vložek:
2.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 13. 11.
1990.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37265
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01185 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02313/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: INTURIST prevozno podjetje,
d.o.o., Vojnik, Ivenca 27
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Št.

Sedež: Ivenca 27, 3212 VOJNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽALER MILAN, Ivenca 27,
3212 VOJNIK, vložek: 2.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 1. 10. 1990.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37266
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01186 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02315/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BUMERANG podjetje za gostinsko, turistično in trgovinsko dejavnost,
d.o.o., Velenje, Cesta na jezero 7
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cesta na jezero 7, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: VUK BOGDAN, Krtince 11,
3241 PODPLAT, vložek: 800,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 7. 1990; VUK ALENKA,
Cesta na jezero 7, 3320 VELENJE, vložek:
800,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 7.
1990; KANDLBAUER JOSEFINE, Arzberg
92 Waldbach, AVSTRJA, vložek: 400,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 7. 1990.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37267
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01187 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02320/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MESKO podjetje za trgovino,
transport in marketing, d.o.o., Šmartno
v Rožni dolini
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Slatina 10, 3201 ŠMARTNO V
ROŽNI DOLINI
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: PECKO LEOPOLD, Slatina
10, 3201 ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI, vložek: 2.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
1. 10. 1990.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
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registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37268
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01188 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02321/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5441552
Firma: SEGULA podjetje za posredovanje in trgovino, d.o.o., Šaranovičeva
ulica 4, Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šaranovičeva ul. 4, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠEGULA BORIS, Šaranovičeva ul. 4, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 11. 1990.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37269
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01189 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02322/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ZANIER trgovsko podjetje,
d.o.o. Celje, Trubarjeva 65
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Trubarjeva 65, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: PETRINA TANJA, Trubarjeva 65, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 10. 10. 1990.
Obrazložitev: 5. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37270
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01190 z dne 14. 3.
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2000 pod št. vložka 1/02323/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: FIL COMERCE posredništvo,
d.o.o., Rogaška Slatina, Strma cesta 14
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Strma cesta 14, 3250 ROGAŠKA SLATINA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: FILIPOVIČ ŠEFIK, Gozdna
1, 3250 ROGAŠKA SLATINA, vložek:
2.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 10.
1990.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37271
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01191 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02324/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: CES - TEHNIKA Podjetje za ekonomske propagandne storitve, trgovina
za veleprodajo in maloprodajo tehničnih
izdelkov, Celje, Dušana Finžgarja 3
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dušana Finžgarja 3, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠKOBERNE SREČKO, Dušana Finžgarja 3, 3000 CELJE, vložek:
2.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 9.
1990.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem
poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-37272
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01192 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02328/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ZOTTL uvoz-izvoz, d.o.o., Ivenca 18, Vojnik
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ivenca 18, 3212 VOJNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
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Ustanovitelji: ZOTTL STANISLAV, Ivenca
18, 3212 VOJNIK, vložek: 2.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 29. 10. 1990.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37273
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01193 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02330/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MARIJA COMMERCE storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o. Šmarje
pri Jelšah 103
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šmarje pri Jelšah 103, 3240
ŠMARJE PRI JELŠAH
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KAMENŠEK MARIJA,
Šmarje pri Jelšah 101, 3240 ŠMARJE PRI
JELŠAH, vložek: 1.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 9. 1990; POVALEJ DARINKA, Preloge 38, 3240 ŠMARJE PRI
JELŠAH, vložek: 1.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 9. 1990.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37274
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01194 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02340/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BOLERO trgovina, d.o.o., Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Tomšičev trg 9, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: DROBNAK BRIGITA, Levec
7, 3301 PETROVČE, vložek: 2.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 12. 12. 1990.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske dru-

žbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37275
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01195 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02342/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ITAL-STAYL podjetje za trgovino z neživilskimi proizvodi, d.o.o., Rogaška Slatina, Slatinski dom
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Slatinski dom, 3250 ROGAŠKA SLATINA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: BRATUŠA LUCIA, Bianco
Spino 30, TRIESTE-ITALIJA, vložek:
1.800,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 8.
1990; STANČIČ ŠTEFANIJA, Hum na Sutli
61/3, HUM NA SUTLI. HRVATSKA, vložek:
200,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 8. 1990.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37276
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01196 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02360/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PROTING Proizvodnja, trgovina in inženiring, d.o.o., Velenje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Konovska 41, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: REPNIK JOŽE, Konovska
41, 3320 VELENJE, vložek: 1.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 6. 9. 1990; REPNIK
MARTINA, Konovska 41, 3320 VELENJE,
vložek: 1.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 9. 1990.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37277
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01197 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02362/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
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iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VELTA uvoz in izvoz, d.o.o.,
Frankolovo
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Frankolovo 18, 3213 FRANKOLOVO
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: FINK NADA, Frankolovo 18,
3213 FRANKOLOVO, vložek: 2.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 28. 10. 1990.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37278
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01198 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02364/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DIACI d.o.o., podjetje za trgovino na debelo in drobno, Vrbno 25/d,
Šentjur
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vrbno 25/d, 3230 ŠENTJUR
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: DIACI MARKO, Vrbno 25 /
d, 3230 ŠENTJUR, vložek: 2.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 22. 10. 1990.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37279
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01199 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02374/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: RODOMAL trgovina, d.o.o.,
Kozje, Ješovec 30
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ješovec 30, 3260 KOZJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ROMIH ADOLF, Ješovec
30, 3260 KOZJE, vložek: 2.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 25. 4. 1990.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
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podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37280
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01200 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02379/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DETEKTIV podjetje za varovanje premoženja in oseb, d.o.o., Velenje,
Šercerjeva 6
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šercerjeva 6, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: AVSEC ROMAN, Šercerjeva 6, 3320 VELENJE, vložek: 1.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 8. 1990;
PEČNIK JOŽE, Veljka Vlahoviča 65, 3320
VELENJE, vložek: 1.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 8. 1990.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37281
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01201 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02380/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KOVINOPLASTIKA Podjetje za
proizvodnjo kovinskih in plastičnih izdelkov, d.o.o., Pongrac 85, Žalec
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Pongrac 85, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠIRCA MARJAN, Pongrac
85, 3310 ŽALEC, vložek: 2.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 14. 8. 1990.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37282
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01202 z dne 14. 3.
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2000 pod št. vložka 1/02381/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KEGLWOOD podjetje za proizvodnjo lesenih izdelkov in trgovino,
d.o.o., Ljubno, Primož pri Ljubnem 19 A
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Primož pri Ljubnem 19 A,
3333 LJUBNO
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ERMENC ALOJZIJ, Primož
pri Ljubnem 19 A, 3333 LJUBNO, vložek:
1.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 9.
1990; ERMENC VERA, Primož pri Ljubnem
19 a, 3333 LJUBNO, vložek: 1.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 15. 9. 1990.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37283
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01203 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02385/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5455103
Firma: KAMA podjetje za opravljanje
intelektualnih storitev, d.o.o., Celje, Milčinskega 14
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Milčinskega 14, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: HORVAT IGOR, Milčinskega 14, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 15. 11. 1989.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37284
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01204 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02386/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BONSAI export import d.o.o.
Žalec, Arničeva 3
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Arničeva 3, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT

Stran

7298 / Št. 82 / 20. 9. 2000

Ustanovitelji: KVEDER LEA, Arničeva 3,
3310 ŽALEC, vložek: 500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 10. 1990; KVEDER IVANA, Arničeva 3, 3310 ŽALEC, vložek:
500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 10.
1990; KVEDER JOŽE, Arničeva 3, 3310
ŽALEC, vložek: 500,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 30. 10. 1990; KVEDER BENO, Arničeva 3, 3310 ŽALEC, vložek: 500,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 30. 10. 1990.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37285
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01205 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02388/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5458331
Firma: PROTECO podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o. Na Pristavi 14,
Laško
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Na Pristavi 14, 3270 LAŠKO
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KNEZ IGOR, Na Pristavi 14,
3270 LAŠKO, vložek: 1.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 12. 1990; KNEZ EVA, Na
Pristavi 14, 3270 LAŠKO, vložek: 1.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 12. 1990.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37286
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01206 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02389/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PRI FAJFARJU servisno trgovsko
podjetje, d.o.o., Gomilsko 6, Gomilsko
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Gomilsko 6, 3303 GOMILSKO
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: SAJOVIC BORIS, Gomilsko
6, 3303 GOMILSKO, vložek: 2.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 12. 12. 1990.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
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ka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37287
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01207 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02392/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5469279
Firma: UDRIH Trgovsko podjetje
d.o.o., Celje Trubarjeva 29
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Trubarjeva 29, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: UDRIH TOMAŽ, Trubarjeva
29, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 12. 12. 1990.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37288
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01208 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02395/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KROŠNJAR Trgovina na drobno in debelo d.o.o., Ul. Dušana Kvedra
39, Šentjur
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ul. Dušana Kvedra 30, 3230
ŠENTJUR
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: VRHOVŠEK ROMAN, Ul.
Dušana Kvedra 39, 3230 ŠENTJUR, vložek: 2.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 9. 1990.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37289
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01209 z dne 14. 3.

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:
Matična številka: 5448905
Firma: VOLAN Avtošola, d.o.o., Velenje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šalek 24, Velenje, 0000 ŠALEK 24
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KARTUŠ FRANJO, Gubčeva 4, 3310 ŽALEC, vložek: 1.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 26. 9. 1990; KARTUŠ
MATJAŽ, Gučeva 4, 3310 ŽALEC, vložek:
1.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 9.
1990.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem
poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-37290
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01210 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/02417/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MIPO trgovina na debelo in
drobno, d.o.o., CELJE
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Skaletova 19, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: PODBREGAR MILAN,
Frankolovskih žrtev 17 b, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
3. 12. 1990.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37326
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01246 z dne 14. 3.
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: TRANSSPED prevozi in trgovina, d.o.o. Strmec 57, Strmec pri Vojniku
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Strmec 57, 3203 STRMEC PRI
VOJNIKU
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
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Ustanovitelji: ŠTIMULAK JANEZ, Strmec
57, 3203 STRMEC PRI VOJNIKU, vložek:
100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 4. 1992.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37327
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01247 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/04665/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5667984
Firma: ANJA mednarodna trgovina,
d.o.o., Škofja vas, Kocbekova 46
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kocbekova 46, 3211 ŠKOFJA
VAS
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: TRBOVC ANDREJ, Kocbekova 46, 3211 ŠKOFJA VAS, vložek:
50.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 10.
1992; DIMEC JANEZ, Kocbekova 55,
3211 ŠKOFJA VAS, vložek: 50.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 1. 10. 1992.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37328
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01248 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/04675/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: UTIB vzdrževanje in storitve,
d.o.o., Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Lahovna 2 b, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: BORLAK ANTON, Lahovna
2/b, 3000 CELJE, vložek: 4.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 7. 4. 1992; BORLAK
IRENA, Lahovna 2/b, 3000 CELJE, vložek:
4.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 4.
1992.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
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sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37329
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01249 z dne 14. 3.
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: VERA podjetje za založništvo,
galerijsko dejavnost, trgovino, gostinstvo, turizem in intelektualne storitve,
d.o.o. Gaberke / Šoštanj
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Gaberke 102, 3325 ŠOŠTANJ
Osnovni kapital: 115.195,50 SIT
Ustanovitelji: REZMAN PETER, Gaberke 102, 3325 ŠOŠTANJ, vložek:
115.195,50 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 4. 1992.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37330
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01250 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/04702/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5720702
Firma: TOVI proizvodno, trgovsko podjetje, d.o.o. Celje, Trnovlje 28/a
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Trnovlje 28/a, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: STOŽIR ANTON, Trnovlje
28/a, 3000 CELJE, vložek: 4.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 8. 4. 1992; STOŽIR VIDA,
Trnovlje 28/a, 3000 CELJE, vložek: 4.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 4. 1992.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37331
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01251 z dne 14. 3.
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2000 pod št. vložka 1/04718/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: EUROMAK trgovsko in transportno podjetje d.o.o. Velenje, Splitska 29
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Splitska 29, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: PAŠOSKI STEVAN, Veljka
Vlahoviča 59, 3320 VELENJE, vložek:
100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
7. 10. 1992.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37332
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01252 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/04721/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5690218
Firma: PETAS podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Žalec
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Čopova 4, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: PETKOVSKI SREČKO, Čopova 4, 3310 ŽALEC, vložek: 4.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 4. 1992; PETKOVSKI TATJANA, Čopova 4, 3310 ŽALEC, vložek: 4.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 8. 4. 1992.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37333
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01253 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/04732/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BINITO Trgovina, zastopanje
in posredovanje, d.o.o., Velenje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Sončni grič 19, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: HOHEGER BOŠTJAN,
Sončna pot 19, 3320 VELENJE, vložek:
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8.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 4.
1992.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37334
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01254 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/04744/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: RO-M.E.R. storitve in trgovina,
d.o.o., Rogaška Slatina, Žibernik 25
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Žibernik 25, 3250 ROGAŠKA
SLATINA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: JUGOVAR RUDOLF, Žibernik 25, 3250 ROGAŠKA SLATINA, vložek:
8.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 4.
1992.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37335
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01255 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/04758/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5679672
Firma: AGRO-BAUKEMI import - eksport d.o.o. Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Plečnikova 12 b, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 224.000,00 SIT
Ustanovitelji: AGRO CHEMISCHE FABRIK, Gesellschaft m.b.H., Industri-, ESTRASSE 51, A-46OO WELS/AVST., vložek:
224.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 7.
1992.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
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v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37336
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01256 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/04769/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: FIMAK export - import, d.o.o.,
Rogaška Slatina, Zdraviliški trg 1
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Zdraviliški trg 1, 3250 ROGAŠKA SLATINA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRSTIČEVIČ VIDA, Zdraviliški trg 1, 3250 ROGAŠKA SLATINA, vložek: 90.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 9. 1992; KORDIČ LAZAR, V. Nazora
25, PLOČE, vložek: 10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 9. 1992.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37337
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01257 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/04776/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5680557
Firma: REBLAS podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino d.o.o. Opekarniška 10/a, Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Opekarniška 10/a, 3000
CELJE
Osnovni kapital: 107.000,00 SIT
Ustanovitelji: ROCKO BRANKO, Opekarniška 10/a, 3000 CELJE, vložek: 107.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 10. 1992.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37338
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01258 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/04806/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: ŠKOF proizvodno in trgovsko
podjetje d.o.o. Pongrac 113, Griže
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Pongrac 133, 3302 GRIŽE
Osnovni kapital: 110.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠKOF IVAN, Pongrac 133,
3314 GRIŽE, vložek: 110.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 5. 11. 1992.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37339
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01259 z dne 14. 3.
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: KBK TRADE podjetje za trgovino in turizem d.o.o. Slovenske Konjice,
Ul. Borisa Vinterja 11
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ul. Borisa Vinterja 11, 3210
SLOVENSKE KONJICE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: KUKOVIČ BORIS, Ul. Borisa Vinterja 11, 3210 SLOVENSKE KONJICE, vložek: 4.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 3. 4. 1992; KUKOVIČ KSENIJA, Dobrova pri Konjicah 46, 3210 SLOVENSKE
KONJICE, vložek: 4.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 4. 1992.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37340
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01260 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/04830/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LUKEŽ TRANS prevozno podjetje, d.o.o., Petrovče, Liboje 7
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Liboje 7, 3301 PETROVČE
Osnovni kapital: 108.000,00 SIT
Ustanovitelji: LUKEŽ ZDENKO, Liboje 7,
3301 PETROVČE, vložek: 108.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 9. 1992.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
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registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37341
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01261 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/04834/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5740525
Firma: VETAS transportno in trgovsko
podjetje d.o.o. Dečkova 25/a, Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dečkova 25/a, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 115.000,00 SIT
Ustanovitelji: VEDLIN DUŠAN, Dečkova
25/a, 3000 CELJE, vložek: 115.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 6. 1992.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37342
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01262 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/04841/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5723248
Firma: BRILLIANT d.o.o., trgovina, proizvodnja, storitve, Slovenske Konjice
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Škalce 12, 3210 SLOVENSKE
KONJICE
Osnovni kapital: 9.270,00 SIT
Ustanovitelji: ŠKRINJAR JOŽEF, Škalce
12, 3210 SLOVENSKE KONJICE, vložek:
9.270,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 5.
1993.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37343
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01263 z dne 14. 3.

Št.

2000 pod št. vložka 1/04870/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5714699
Firma: TONSEN zastopanje, trgovina
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ul. Frankolovskih žrtev 47,
3000 CELJE
Osnovni kapital: 105.000,00 SIT
Ustanovitelji: SENEGAČNIK TONE, Ul.
Frankolovskih žrtev 47, 3000 CELJE, vložek: 105.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 10. 1992.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37344
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01264 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/04871/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: RAMUS trgovsko podjetje, Miklošičeva 1 Celje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Miklošičeva 1, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: RAMIĆ MUSTAFA, Miklošičeva 1, 3000 CELJE, vložek: 100.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 10. 1992.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37345
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01265 z dne 14. 3.
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:
Matična številka: 5704448
Firma: INTER TRADE mednarodna trgovina in storitve, d.o.o. Prebold 64, Prebold
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Prebold 64, 3312 PREBOLD
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOBAL BRANKO, Prebold
64, 3312 PREBOLD, vložek: 100.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 11. 1992.
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Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem
poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-37346
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01266 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/05207/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5803101
Firma: PODJETJE PERGER mednarodna trgovina, proizvodnja in storitve,
d.o.o. Petrovče, Levec 6
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Levec 6, 3301 PETROVČE
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: PERGER FRANC, Levec 6,
3301 PETROVČE, vložek: 100.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 12. 1992.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37347
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01267 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/05208/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SIMLER trgovina, storitve,
d.o.o., Gorica 8, Šmartno v Rožni dolini
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Gorica 8, 3201 ŠMARTNO V
ROŽNI DOLINI
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: SIMLER JOŽEF, Gorica 8,
3201 ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI, vložek:
100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 12. 1992.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe 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-37348
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01268 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/05233/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5774004
Firma: TOPING-TRADE transportno in
trgovsko podjetje, d.o.o. Celje, Milčinskega 4
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Milčinskega 4, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 110.000,00 SIT
Ustanovitelji: RODIĆ DUŠAN, Milčinskega 4, 3000 CELJE, vložek: 110.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1993.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37349
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01269 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/05243/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5764157
Firma: RAMATON center za kvaliteto
življenja, d.o.o. Velenje, Prešernova 9 b
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Prešernova 9 b, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 21.104,40 SIT
Ustanovitelji: KONEC REINHOLD, Prešernova 9 b, 3320 VELENJE, vložek:
4.146,40 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 4.
1992; BASTL MARIJA, Prešernova 9 b,
3320 VELENJE, vložek: 6.958,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 9. 4. 1992; TOMŠE ANGELA, Stanetova 15, 3320 VELENJE, vložek: 2.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
9. 4. 1992; RADOVAN TOMISLAV, Šercerjeva 3, 3320 VELENJE, vložek: 2.500,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 4. 1992; GROBELNIK FRANC, Vinska gorica n.h., 3204
DOBRNA, vložek: 5.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 4. 1992.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37350
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01270 z dne 14. 3.
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2000 pod št. vložka 1/05249/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5733162
Firma: VEM podjetje za proizvodnjo
usnjenih izdelkov, d.o.o., Šoštanj, Topolšica 192/a
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Topolšica 192/a, 3325 ŠOŠTANJ
Osnovni kapital: 110.000,00 SIT
Ustanovitelji: VERDEV MIRAN, Topolšica 192/a, 3325 ŠOŠTANJ, vložek:
55.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 2.
1993; VERDEV ERIKA, Topolšica 192/a,
3325 ŠOŠTANJ, vložek: 55.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 22. 2. 1993.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem
poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-37351
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01271 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/05250/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MARKTOURS turistično podjetje, d.o.o., Celje, Oblakova 4
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Oblakova 4, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRANJEC NATAŠA, Oblakova 4, 3000 CELJE, vložek: 50.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 2. 1993; KRANJEC DAMIR, Oblakova 4, 3000 CELJE,
vložek: 50.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 9. 2. 1993.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37352
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01272 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/05266/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5757428
Firma: PIEX podjetje za gostinstvo in
storitve, d.o.o. Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Škapinova 6, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 105.000,00 SIT
Ustanovitelji: PILKO EDVARD, Škapinova 6,
3000 CELJE, vložek: 63.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 2. 1993; PILKO ERIKA,
Škapinova 6, 3000 CELJE, vložek: 42.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 2. 1993.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37353
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01273 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/05269/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SCORPIO podjetje za trgovino
in organizacijske storitve d.o.o. Trubarjeva 2, Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Trubarjeva 2, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: VEDEČNIK RENATO, Trubarjeva 2, 3000 CELJE, vložek: 4.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 4. 1992; VEDEČNIK VERA, Trubarjeva 2, 3000 CELJE,
vložek: 4.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
9. 4. 1992.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37354
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01274 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/05272/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: RAK TRADE trgovina, storitve,
proizvodnja, d.o.o., Titova 6, Žalec
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Titova 6, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: RAKIJAŠ ZORAN, V. Nazora 2, DARUVAR, vložek: 100.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 21. 12. 1992.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
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podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37355
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01275 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/05341/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SKONTOM trgovina, proizvodnja, storitve, d.o.o. Šmarje pri Jelšah,
Gostinca 19/b
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Gostinca 19/b, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH
Osnovni kapital: 120.000,00 SIT
Ustanovitelji: POČIVALŠEK SANDRA,
Dolharjeva 1, 3000 CELJE, vložek:
60.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 3.
1993; POHAJAČ MIRA, Hrenova 31, 3203
NOVA CERKEV, vložek: 60.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 17. 3. 1993.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37356
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01276 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/05343/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: 4. ŽAREK gostinstvo in turizem,
d.o.o., Celje, Pod kostanji 12
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Pod kostanji 12, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: GRMIČ MIRKO, Pod kostanji 12, 3000 CELJE, vložek: 100.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 2. 1994.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37357
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01277 z dne 14. 3.

Št.

2000 pod št. vložka 1/05352/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KUŽNER & PAVLEKOVIĆ trgovina, d.o.o., Celje, Linhartova 5
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Linhartova 5, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KUŽNER ANĐELA, Hlevnica 80, HLEVNICA, vložek: 50.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 8. 1. 1993;
PAVLEKOVIĆ MARIJA, Zadobrova 136,
3211 ŠKOFJA VAS, vložek: 50.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 8. 1. 1993.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37358
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01278 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/05353/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BELOŠEVIĆ trgovina in storitve, d.o.o., Celje, Linhartova 5
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Linhartova 5, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: BELOŠEVIĆ KRISTINA,
Podbrezovica 38, KRAPINA, vložek:
100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 1. 1993.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37359
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01279 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/05363/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5745063
Firma: PUELLA podjetje za proizvodnjo in trgovino tekstilnih izdelkov, d.o.o.,
Velenje, Simona Blatnika 1
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Simona Blatnika 1, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
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Ustanovitelji: TEPEŽ SONJA, Vojkova
13, 3320 VELENJE, vložek: 100.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 3. 1993.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37360
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01280 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/05368/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ŠPAROVČEK Trgovsko gostinsko podjetje d.o.o., Šoštanj
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Lepa Njiva 99a, 3325 ŠOŠTANJ
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: TURK DUŠKO, Lepa Njiva
99a, 3325 ŠOŠTANJ, vložek: 100.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 2. 1993.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37361
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01281 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/05369/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5756944
Firma: KOTVA d.o.o. Trgovina, proizvodnja, storitve Pod kostanji 2, Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Pod kostanji 2, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 160.000,00 SIT
Ustanovitelji: VARGA ENDRE, Pod kostanji 2, 3000 CELJE, vložek: 80.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 11. 1992;
KOTNIK JOŽEFA, Socka 17, 3203 NOVA
CERKEV, vložek: 80.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 11. 1992.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske dru-
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žbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37362
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01282 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/05373/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5675880
Firma: ULTRACOM Proizvodnja in trgovina, d.o.o., Velenje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Rudarska 1, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČAS FRANC, Pohorska cesta 28, 2382 MISLINJA, vložek: 100.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 9. 1992.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37363
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01283 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/05374/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LAMINAR podjetje za izobraževalno, storitveno, proizvodno in trgovsko dejavnost, d.o.o. Laško, Sp. Rečica
103
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Sp. Rečica 103, 3270 LAŠKO
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRAŠEK MATJAŽ KARL, Sp.
Rečica 103, 3270 LAŠKO, vložek: 8.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 4. 1992.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37364
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01284 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/05382/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5745934
Firma: LAXER trgovsko podjetje,
d.o.o., Gomilsko, Trnava 32
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Trnava 32, 3303 GOMILSKO
Osnovni kapital: 105.480,00 SIT
Ustanovitelji: JAKŠE STANE, Hotinja vas
217/b, 2312 OREHOVA VAS, vložek:
105.480,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
29. 3. 1993.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37365
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01285 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/05396/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ASTA trgovina, proizvodnja,
storitve, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Bistrica ob Sotli 12, 3256 BISTRICA OB SOTLI
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: JERAJ VLADIMIR, Bistrica
ob Sotli 12, 3256 BISTRICA OB SOTLI,
vložek: 100.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 25. 1. 1993.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37366
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01286 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/05397/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PINA Podjetje za gostinstvo in
turizem, d.o.o. Podplat
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Podplat 25, 3241 PODPLAT
Osnovni kapital: 107.015,80 SIT
Ustanovitelji: LOTRIČ JOŽICA, Laše 18
a, 3241 PODPLAT, vložek: 54.578,10 SIT,
ne odgovarja, vstop: 12. 8. 1992; LOTRIČ
PETER, Laše 18 a, 3241 PODPLAT, vložek: 52.437,70 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 8. 1992.
Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju

podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37367
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01287 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/05399/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LEGURA podjetje za proizvodnjo zlitin, inženiring in trgovino d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Škapinova 15/III, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: MALENŠEK ZLATAN, Vrbanska 12/b, 2000 MARIBOR, vložek:
600,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 3.
1990; GORIŠEK CIRIL, Nazorjeva 2, 3000
CELJE, vložek: 500,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 23. 3. 1990; VEBER ZORAN, Škapinova 15, 3000 CELJE, vložek: 500,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 3. 1990; MAROVT IVAN, Vrunčeva 10, 3000 CELJE,
vložek: 400,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 3. 1990.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37368
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01288 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/05401/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: QUANITO trgovsko podjetje,
d.o.o., Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Pod lipami 24, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 117.000,00 SIT
Ustanovitelji: PINTER ALENKA, Pod lipami 24, 3000 CELJE, vložek: 117.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 1. 1993.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe 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-37369
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01289 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/05423/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5757665
Firma: CUNEX trgovina, d.o.o., Trebče 1, Bistrica ob Sotli
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Trebče 1, 3256 BISTRICA OB
SOTLI
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KUNEJ PETER, Trebče 1,
3256 BISTRICA OB SOTLI, vložek:
100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
21. 12. 1992.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37370
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01290 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/05424/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PIK DAMA storitve, trgovina,
export - import, d.o.o. Šentjur pri Celju
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dušana Kvedra 6 b, 3230
ŠENTJUR PRI CELJU
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: MOSER BARBARA, Dušana Kvedra 6 b, 3230 ŠENTJUR PRI CELJU, vložek: 100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 4. 1993.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37371
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01291 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/05430/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5746671
Firma: 4D d.o.o., trgovsko-storitveno
podjetje, Slovenske Konjice
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Št.

Sedež: Rimska 17, 3210 SLOVENSKE
KONJICE
Osnovni kapital: 145.000,00 SIT
Ustanovitelji: GOLNAR DARJA, Rimska
17, 3210 SLOVENSKE KONJICE, vložek:
79.750,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 1.
1993; JUREŠA ERVIN, Liptovska 18, 3210
SLOVENSKE KONJICE, vložek: 65.250,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 1. 1993.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37372
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01292 z dne 14. 3.
2000 pod št. vložka 1/05439/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: FISCHER TRADE trgovina in
storitve, d.o.o., Radeče, Obrežje 97/a
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Obrežje 97/a, 1433 RADEČE
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: RIBIČ UROŠ, Obrežje 97/
a, 1433 RADEČE, vložek: 100.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 9. 2. 1993.
Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37494
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01454 z dne 21. 3.
2000 pod št. vložka 1/03127/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: EUROHIT podjetje za proizvodnjo, trgovino, uvoz, izvoz in gostinstvo,
d.o.o., Velenje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Efenkova 61, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOLENC FRANJO, Stantetova 11, 3320 VELENJE, vložek:
8.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 8.
1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
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gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37495
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01455 z dne 21. 3.
2000 pod št. vložka 1/03120/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KRAROM avtomehanika in trgovina, d.o.o., Kapla 29, Tabor
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kapla 29, 3304 TABOR
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRALJ ROMAN, Kapla 29,
3304 TABOR, vložek: 8.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 15. 7. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37496
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01456 z dne 21. 3.
2000 pod št. vložka 1/03116/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: FANTOM, storitveno, proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Vitanje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vitanje 29, 3205 VITANJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: FIJAVŽ STANISLAV, Vitanje 29, 3205 VITANJE, vložek: 4.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 2. 1994; FIJAVŽ VIKTOR, Vitanje 29, 3205 VITANJE,
vložek: 4.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
1. 2. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37497
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01457 z dne 21. 3.
2000 pod št. vložka 1/03112/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
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Firma: PAPAGAJ poučevanje glasbe
in trgovina z glasbenimi instrumenti,
d.o.o., Janka Ulriha 40, Velenje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Velenje, Janka Ulriha 40,
3320 VELENJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZUPANČIČ DOMINIK, Janka
Ulriha 40, 3320 VELENJE, vložek: 8.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 7. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37498
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01458 z dne 21. 3.
2000 pod št. vložka 1/03106/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: HELI mednarodno trgovsko podjetje, d.o.o. Žalec, Galicija 75
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Galicija 75, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽOHAR HELENA, Galicija
75, 3310 ŽALEC, vložek: 8.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 14. 8. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37499
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01459 z dne 21. 3.
2000 pod št. vložka 1/03101/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: EDIPRO računalništvo, raziskave in trgovina, d.o.o., Velenje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Efenkova 61, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 400.000,00 SIT
Ustanovitelji: REBERNIK PETER, Pirešica 2, 3320 VELENJE, vložek: 400.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 11. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
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gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37500
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01460 z dne 21. 3.
2000 pod št. vložka 1/03079/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GEOKOTA izmere, zakoličbe,
projektiranje, d.o.o., Ipavčeva 3, Žalec
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ipavčeva 3, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: HERIČ JOŽE, Ipavčeva 3,
3310 ŽALEC, vložek: 2.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 5. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37501
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01461 z dne 21. 3.
2000 pod št. vložka 1/03076/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: STANEVA trgovina, posredovanje, proizvodnja, turizem in gostinstvo,
d.o.o., Žalec
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Gotovlje 106 e, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOLENC STANKO, Gotovlje 106 e, 3310 ŽALEC, vložek: 8.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 6. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37502
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01462 z dne 21. 3.
2000 pod št. vložka 1/03055/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: M TOP trgovsko podjetje,
d.o.o., Žalec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kardeljeva 9/a, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: POVALEJ MIRKO, Miklošičeva 7, 3000 CELJE, vložek: 8.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 9. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37503
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01463 z dne 21. 3.
2000 pod št. vložka 1/03053/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DOGMA trgovina, gostinstvo,
transport, d.o.o., Podgorje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Podgorje 10, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: OGRIZEK MARJAN, Podgorje 10, 3000 CELJE, vložek: 8.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 7. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37504
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01464 z dne 21. 3.
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: PYROS - Consult d.o.o. Šoštanj
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Florjan 188, 3325 ŠOŠTANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: LESJAK MATJAŽ, Florjan
188, 3325 ŠOŠTANJ, vložek: 4.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 7. 1991; LESJAK MARIO, Trautcnaustr 13, BERLIN,
vložek: 4.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
29. 7. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
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spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37505
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01465 z dne 21. 3.
2000 pod št. vložka 1/03048/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: RAJKO Trgovina, posredništvo
in gostinstvo d.o.o. Laško, Gabrna 10/a
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Gabrna 10/a, 3270 LAŠKO
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: CIRAR RAJKO, Gabrna
10/a, 3270 LAŠKO, vložek: 8.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 12. 9. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37506
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01466 z dne 21. 3.
2000 pod št. vložka 1/03046/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: M PLUS M podjetje za trgovinoin transport, d.o.o., Celje, Ljubljanska 29
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljanska 29, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: MRATINKOVIČ MILAN, Ljubljanska 29, 3000 CELJE, vložek: 8.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 6. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37507
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01467 z dne 21. 3.
2000 pod št. vložka 1/03045/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: HOJNIK proizvodno, transportno in trgovsko podjetje, d.o.o., Trnovlje
93, Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Št.

Sedež: Trnovlje 93, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: PEŠEC ROMAN, Trnovlje
93, 3000 CELJE, vložek: 8.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 10. 5. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37508
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01468 z dne 21. 3.
2000 pod št. vložka 1/03044/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: A.B.S. Servis, trgovina in storitve, d.o.o. Celje, Zadobrova 69
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Zadobrova 69, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: STEPANČIČ BOJAN, Zadobrova 69, 3000 CELJE, vložek: 8.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 3. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37509
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01469 z dne 21. 3.
2000 pod št. vložka 1/03039/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LEEPROM mednarodno trgovinsko in proizvodno podjetje, d.o.o., Celje, Ul. XIV. divizije 14
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ul. XIV. divizije 14, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: MLADEN BAJICA, Leningrajska 75, ZAGREB, vložek: 8.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 30. 7. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
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izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37510
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01470 z dne 21. 3.
2000 pod št. vložka 1/03038/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5511879
Firma: SRCE d.o.o., storitveno podjetje, Celje, Mariborska 3
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Mariborska 3, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: PODPLATAN BOGDAN, Škapinova 12, 3000 CELJE, vložek: 8.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 8. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37511
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01471 z dne 21. 3.
2000 pod št. vložka 1/03036/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SENZAL finančno posredovanje, d.o.o. IMENO
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Imeno 45, 3254 PODČETRTEK
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: ANDERLIČ SREČKO, Imeno
45, 3254 PODČETRTEK, vložek: 8.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 4. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37512
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01472 z dne 21. 3.
2000 pod št. vložka 1/03031/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: OAZA trgovina, uvoz-izvoz, prevozi in komercialne storitve, d.o.o., Šentjur, Cesta na Rifnik 10
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Cesta na Rifnik 10, 3230
ŠENTJUR
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: JURAK MARIJA, Zabukovica 19, 3302 GRIŽE, vložek: 2.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 18. 2. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37513
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01473 z dne 21. 3.
2000 pod št. vložka 1/03026/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: A.MAR proizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Celje, Mariborska 3
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Mariborska 3, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: ANGELOVIČ RADOVAN,
Čopova 6, 3310 ŽALEC, vložek: 8.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 13. 6. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37514
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01474 z dne 21. 3.
2000 pod št. vložka 1/03024/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SLAP-CASTOR podjetje za gostinstvo, trgovino in export-import,
d.o.o., Rodeče
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Obrežje 94, 1433 RADEČE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: COLLAUTTI FRANC, Ulica
talcev 9, 1433 RADEČE, vložek: 8.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 8. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
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izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37515
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01475 z dne 21. 3.
2000 pod št. vložka 1/02999/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SINJI GALEB Trgovsko podjetje, d.o.o. Rimske Toplice, Globoko 16/d
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Globoko 16/d, 3272 RIMSKE
TOPLICE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: OCVIRK MAGDA, Globoko
16 d, 3272 RIMSKE TOPLICE, vložek:
8.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 9.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37516
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01476 z dne 21. 3.
2000 pod št. vložka 1/02996/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AGRINA DVOREC gostinstvo,
storitve, trgovina, d.o.o., Žalec, Novo Celje 1
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Novo Celje 1, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: HMEZAD AGRINA P.O. ŽALEC, Novo Celje 4, 3310 ŽALEC, vložek:
8.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 3.
1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37517
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01477 z dne 21. 3.
2000 pod št. vložka 1/02995/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: P I R O gradbeno in trgovsko
podjetje Rimske Toplice, Stare Ogeče 7,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Stare Ogeče 7, 3272 RIMSKE
TOPLICE
Osnovni kapital: 20.000,00 SIT
Ustanovitelji: PIRC FRANC, Stare Ogeče 7, 3272 RIMSKE TOPLICE, vložek:
20.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 5.
1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37518
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01478 z dne 21. 3.
2000 pod št. vložka 1/02992/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: FORMER mednarodno trgovsko in založniško podjetje, d.o.o. Celje,
Prvomajska 29
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Prvomajska 29, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: VENGUST BOGOMIL, Rimska cesta 8, 3270 LAŠKO, vložek:
2.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 9.
1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37519
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01479 z dne 21. 3.
2000 pod št. vložka 1/02989/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VUČAJNK gradbeništvo in inženiring, d.o.o., Gotovlje 249, Žalec
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Gotovlje 249, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 20.000,00 SIT
Ustanovitelji: VUČAJNK VINKO, Gotovlje 249, 3310 ŽALEC, vložek: 20.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 4. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
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gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37520
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01480 z dne 21. 3.
2000 pod št. vložka 1/02977/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: RAFIT d.o.o. Računovodsko-finančne storitve Rogaška Slatina, Zdraviliški trg 13
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Zdraviliški trg 13, 3250 ROGAŠKA SLATINA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: IPI, P.O. IZVAJALSKO PROJEKTANTSKI INŽENIRING, Zdraviliški trg 13,
3250 ROGAŠKA SLATINA, vložek: 8.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 5. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37521
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01481 z dne 21. 3.
2000 pod št. vložka 1/02974/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: V O S vzdrževalni, oskrbovalni
in storitveni servis, Celje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Gorica 55/a, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: SREBOČAN MARINKA, Gorica 55/a, 3000 CELJE, vložek: 8.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 5. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37522
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01482 z dne 21. 3.
2000 pod št. vložka 1/02971/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Št.

Firma: JUR gostinsko in trgovsko podjetje, d.o.o., Tabor 13, Tabor
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Tabor 13, 3304 TABOR
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: BENČINA TOMAŽ, Rudarsko naselje 28, 1330 KOČEVJE, vložek:
4.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 8.
1993; VIDOVIČ BRANKO, Staneta Severja
15, 2000 MARIBOR, vložek: 4.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 12. 8. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37523
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01483 z dne 21. 3.
2000 pod št. vložka 1/02966/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TRANSLES prevozno, trgovsko
in proizvodno podjetje ter storitve, d.o.o.
GORNJI GRAD
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Lenart 29, 3342 GORNJI
GRAD
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: BEZOVŠEK MILKO, Lenart
29, 3342 GORNJI GRAD, vložek: 8.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 4. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37524
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01484 z dne 21. 3.
2000 pod št. vložka 1/02964/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: RIZMAN import - export, d.o.o.,
Šalek 91, Velenje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šalek 91, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: RIZMAN DAMIR, Šalek 91,
3320 VELENJE, vložek: 2.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 23. 8. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
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ka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37525
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01485 z dne 21. 3.
2000 pod št. vložka 1/02959/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MEŽNAR d.o.o. Celje, Trubarjeva 57-b ekonomsko in davčno svetovanje, zastopanje v blagovnem prometu, izvoz in uvoz
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Trubarjeva 57-b, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: MEŽNAR FRANC, Trubarjeva 57-b, 3000 CELJE, vložek: 4.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 2. 1991;
MEŽNAR SLAVICA, Trubajreva 57-b, 3000
CELJE, vložek: 4.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 2. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37526
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01486 z dne 21. 3.
2000 pod št. vložka 1/02957/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: B M F TRADE podjetje za trgovino, svetovanje in storitve, d.o.o., Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ulica mesta Grevenbroich 13,
3000 CELJE
Osnovni kapital: 9.000,00 SIT
Ustanovitelji: BUKOVNIK BRANKO,
Šempeter 159 d, 3311 ŠEMPETER V SAV.
DOLINI, vložek: 3.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 6. 1991; ČUJEŽ MARJAN,
Celestinova 5, 3000 CELJE, vložek:
3.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 6.
1991; ZDOLŠEK FRANC, Podjavorškova
7, 3000 CELJE, vložek: 3.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 25. 6. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
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spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37527
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01487 z dne 21. 3.
2000 pod št. vložka 1/02956/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ALPISAN proizvodnja in trgovina, d.o.o., Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Lopata 6, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Ustanovitelji: MIRNIK MILAN, Lopata 6,
3000 CELJE, vložek: 10.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 15. 4. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37528
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01488 z dne 21. 3.
2000 pod št. vložka 1/02950/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: STARI GRAD gostinsko in turistično podjetje, d.o.o., Celje Cesta na
grad 78
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cesta na grad 78, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: MLINARIČ ALOJZ, Zg. Grušovlje 24, 3310 ŽALEC, vložek: 4.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 6. 1991;
ČRETNIK MARIJAN, Jenkova ul. 38, 3000
CELJE, vložek: 4.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 6. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37529
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01489 z dne 21. 3.
2000 pod št. vložka 1/02948/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
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Firma: LESSTA izvozno uvozno podjetje, d.o.o., Dobriša vas 20/c, Petrovče
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dobriša vas 20/c, 3301 PETROVČE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: LESJAK ALOJZ, Dobriša vas
20/c, 3301 PETROVČE, vložek: 8.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 5. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37530
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01490 z dne 21. 3.
2000 pod št. vložka 1/02937/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5513235
Firma: ERA DOM trgovina z gradbenim materialom, d.o.o., Celje, Trnovlje
235 a
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Trnovlje 235 a, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 989.536,80 SIT
Ustanovitelji: TRGOVSKO IN PROIZVODNO PODJETJE ERA, P.O., Prešernova
10, 3320 VELENJE, vložek: 989.536,80
SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 4. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37531
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01491 z dne 21. 3.
2000 pod št. vložka 1/02933/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: JAKI trgovina in servis, d.o.o.,
Velenje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Stanetova 28, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 2.361,40 SIT
Ustanovitelji: NOVAK JAKOB, Stantetova 28, 3320 VELENJE, vložek: 2.361,40
SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 2. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslova-

nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37532
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01492 z dne 21. 3.
2000 pod št. vložka 1/02928/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LEON trgovina, proizvodnja in
zunanja trgovina d.o.o. Bočna 133,
Šmartno ob Dreti
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Bočna 133, 3341 ŠMARTNO
OB DRETI
Osnovni kapital: 6.000,00 SIT
Ustanovitelji: SLAPNIKAR IGOR, Bočna
133, 3341 ŠMARTNO OB DRETI, vložek:
3.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 1.
1991; SLAPNIK VOJKO, Bočna 133, 3341
ŠMARTNO OB DRETI, vložek: 1.800,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 1. 1991; SLAPNIK BORUT, Bočna 133, 3341 ŠMARTNO OB DRETI, vložek: 1.200,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 18. 1. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37533
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01493 z dne 21. 3.
2000 pod št. vložka 1/02925/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LEDINA d.o.o., proizvodnja,
storitve, svetovanje, trgovina, Celje
Okrogarjeva 3
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Okrogarjeva 3, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOPITAR TEODOR, Okrogarjeva 3, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 3. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe 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-37534
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01494 z dne 21. 3.
2000 pod št. vložka 1/02917/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PROVAX računalniško - informacijski inženiring, d.o.o. Žalec
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ložnica 34/d, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: KODRUN PAVEL, Ložnica
34/d, 3310 ŽALEC, vložek: 1.400,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 29. 5. 1991; MARTINŠEK MIRAN, Ribarjeva 2, 3000 CELJE,
vložek: 1.320,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
29. 5. 1991; MOHORIČ ANDREJ, Čopova
19, 3000 CELJE, vložek: 1.320,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 29. 5. 1991; PETELINŠEK MILAN, Prožinska vas 49 a, 3220
ŠTORE, vložek: 1.320,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 5. 1991; PINTAR FELIKS,
ČOPOVA 7, 3000 CELJE, vložek:
1.320,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 5.
1991; RINC DANIJEL, Prekorje 49, 3211
ŠKOFJA VAS, vložek: 1.320,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 5. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37535
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01495 z dne 21. 3.
2000 pod št. vložka 1/02905/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5502551
Firma: SIRENA COMMERCE montažno podjetje, d.o.o., Šentjur, Ponikva 4
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ponikva 4, 3230 ŠENTJUR
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: HABERMUTH JANKO, Ponikva 4, 3230 ŠENTJUR, vložek: 8.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 3. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37536
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01496 z dne 21. 3.

Št.

2000 pod št. vložka 1/02903/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MAJER trgovina in storitve,
d.o.o., Polzela
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Polzela 50, 3313 POLZELA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: MAJER VLADIMIR, Polzela
50, 3313 POLZELA, vložek: 8.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 28. 2. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37537
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2000/01497 z dne 21. 3.
2000 pod št. vložka 1/02902/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AMADIS trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o. Celje, Miklošičeva 5
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Miklošičeva 5, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: MEDVEŠEK BOŠTJAN, Miklošičeva 5, 3000 CELJE, vložek:
4.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 1.
1991; GAJŠEK TOMAŽ, Miklošičeva 5,
3000 CELJE, vložek: 4.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 1. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe 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-24816
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s
sklepom Srg št. 2000/00558 z dne 14. 2.
2000 pod št. vložka 1/00666/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TELECAPODISTRIA, Produkcija in prenos TV ter audio in video programov, d.o.o. Koper TELECAPODISTRIA, Produzio.e trasmi.di progra.audio
video eTV, s.r.l.Capodistria
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ul. OF 14, Via FL 14, 6000
KOPER, CAPODISTRIA
Osnovni kapital: 20.000,00 SIT
Ustanovitelji: RTV LJUBLJANA, N.SOL.O.
TOZD TV Koper-Capodistria, n.sub.o., Ulica
OF 12, 6000 KOPER, vložek: 9.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 28. 7. 1989; AEGIDA
P.O. KOPER, Ekonomski inženiring-consulting,
r.p. Capodistria-Ingeniring-economico-consulting, Ljubljanska cesta 3, 6000 KOPER, vložek: 6.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 7.
1989; AGENCIJA DEMOKRATIČNEGA INOZEMSKEGA TISKA - ADIT p.o., Partizanska 75
a, 6210 SEŽANA, vložek: 5.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 28. 7. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-24844
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s
sklepom Srg št. 2000/00574 z dne 14. 2.
2000 pod št. vložka 1/02551/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TEHMEL proizvodno trgovsko
uvozno-izvozno storitveno podjetje
d.o.o. Sežana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Sejmiška pot 10, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: LOZEJ IVAN, Sejmiška pot
10, 6210 SEŽANA, vložek: 2.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 26. 12. 1990.
Obrazložitev: Proti sklepu o začetku postopka izbrisa je bil dne 10. 11. 1999 vložen ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je
registrsko sodišče na podlagi 1. odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. list RS, št. 54/99)
izdalo sklep o izbrisu gospodarske družbe
iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-24846
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s
sklepom Srg št. 2000/00575 z dne 14. 2.
2000 pod št. vložka 1/00716/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5293812
Firma: COMMARK Produkcija in marketing komunikacij, d.o.o. Koper Produzione e marketing di comunicazioni,
s.r.l. Capodistria
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Kampel 25/e, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: SAU ROBERTO, Veluščkova 6, 6310 IZOLA, vložek: 400,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 9. 10. 1989; VISINTIN-MOMENI SISANNA, Ulica svobode 5,
6330 PIRAN, vložek: 400,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 10. 1989; DEBERNARDI
GIUSEPPE, Kampel 25/e, 6000 KOPER,
vložek: 400,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
9. 10. 1989; GEISSA CLAUDIO, Gregorčičeva 6/a, 6000 KOPER, vložek: 400,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 10. 1989; MIJATOVIČ PERO, Hrvatinova 7, 6280 ANKARAN, vložek: 400,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 9. 10. 1989.
Obrazložitev: Proti sklepu o začetku postopka izbrisa je bil dne 2. 11. 1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je registrsko sodišče na podlagi 1. odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. list RS, št. 54/99)
izdalo sklep o izbrisu gospodarske družbe
iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-24848
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s
sklepom Srg št. 2000/00576 z dne 14. 2.
2000 pod št. vložka 1/01067/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MANA Inženiring, proizvodnja,
predelava in trgovina d.o.o. Budičinova
2, Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Budičinova 2, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČERNE BORIS, Budičinova 2, 6000 KOPER, vložek: 2.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 20. 12. 1989.
Obrazložitev: Proti sklepu o začetku postopka izbrisa je bil dne 25. 10. 1999 vložen ugovor. Ker je bil ugovor zavarnjen, je
registrsko sodišče na podlagi 1. odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. list RS, št. 54/99)
izdalo sklep o izbrisu gospodarske družbe
iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-24850
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s
sklepom Srg št. 2000/00577 z dne 14. 2.
2000 pod št. vložka 1/02523/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5535778
Firma: PIGOR - podjetje za svetovanje
in promet z nepremičninami, d.o.o. Sežana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Križ pri Sežani št. 266, 6210
SEŽANA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Ustanovitelji: PIRKOVIČ IGOR, Križ pri Sežani 266, 6210 SEŽANA, vložek: 8.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 10. 1991.
Obrazložitev: Proti sklepu o začetku postopka izbrisa je bil dne 29. 10. 1999 vložen ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je
registrsko sodišče na podlagi 1. odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. list RS, št. 54/99)
izdalo sklep o izbrisu gospodarske družbe
iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-24852
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s
sklepom Srg št. 2000/00578 z dne 14. 2.
2000 pod št. vložka 1/02490/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5528763
Firma: TRANŠPED COMMERCE d.o.o.
mednarodna špedicija in transport, Koper, Vojkovo nabrežje 30/A
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vojkovo nabrežje 30/A, 6000
KOPER
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: TRANŠPED BEOGRAD, Ul.
7. julija 8, BEOGRAD, vložek: 8.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 10. 1991.
Obrazložitev: Proti sklepu o začetku postopka izbrisa je bil dne 16. 11. 1999 vložen ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je
registrsko sodišče na podlagi 1. odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. list RS, št. 54/99)
izdalo sklep o izbrisu gospodarske družbe
iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-24854
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s
sklepom Srg št. 2000/00579 z dne 14. 2.
2000 pod št. vložka 1/02585/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5540097
Firma: POMURKA TRŽENJE Izola
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cankarjev drevored, 6310
IZOLA
Osnovni kapital: 600.000,00 SIT
Ustanovitelji: MESNA INDUSTRIJA POMURKA, Bijedičeva 11, 9000 MURSKA
SOBOTA, vložek: 540.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 10. 1991; GRIPARIČ
VIRGILIJ, Dolga reber 25, 6000 KOPER,
vložek: 60.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 25. 10. 1991.
Obrazložitev: Proti sklepu o začetku postopka izbrisa je bil dne 12. 11. 1999 vložen ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je
registrsko sodišče na podlagi 1. odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. list RS, št. 54/99)

izdalo sklep o izbrisu gospodarske družbe
iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-25646
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s
sklepom Srg št. 2000/02711 z dne 7. 9.
2000 pod št. vložka 1/03937/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: B & M BRKO Gradbeništvo, ineženiring in projektiranje d.o.o. Postojna,
Erazmova 18
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Erazmova 18, 6230 POSTOJNA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČOPKOV BRANKO, Erazmova 18, 6230 POSTOJNA, vložek:
50.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 2.
1993; JUGOVIČ VUKAŠIN, Cesta v Staro
vas 3, 6230 POSTOJNA, vložek: 50.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 2. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-25648
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s
sklepom Srg št. 2000/02712 z dne 7. 9.
2000 pod št. vložka 1/03222/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5635659
Firma: KOVINSKA INDUSTRIJA CIWA,
d.o.o. Sežana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kraška ul. 4, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 10.507.674,00 SIT
Ustanovitelji: CIMOS BRD GMBH, Garmisch Strasse 4-6 Munchen, NEMČIJA, vložek: 10.386.198,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 19. 12. 1992; CIMOS FRANCE, Rue
des Peupliers Nanterre, FRANCIJA, vložek:
60.738,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 12. 1992; CIMEX D.O.O. KOPER, Ferrarska 10, 6000 KOPER, vložek:
60.738,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 12. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
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družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-26339
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s
sklepom Srg št. 1999/00503 z dne 8. 9.
2000 pod št. vložka 1/02824/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5579058
Firma: EKOR d.o.o. Reciklaža surovin,
Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Sermin 8, Bertoki, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obveznosti plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzamejo: MONTRONE MICHELE, Via Antonio Grego 18/2,
TRST, ITALIJA, vložek: 1.500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 23. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93 v
nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. V skladu z določilom drugega
odstavka 398. člena ZGD sklep o izbrisu
družbe vsebuje tudi imena in naslove družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila
vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dniod objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-26340
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s
sklepom Srg št. 1999/02830 z dne 8. 9.
2000 pod št. vložka 1/04129/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5764050
Firma: MAJ d.o.o., Proizvodnja, trgovina, storitve, Ilirska Bistrica
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vojkov drevored 14, 6250
ILIRSKA BISTRICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obveznosti plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzamejo:
ŽGUR IVANKA, Rozmanova 24 f, 6250 ILIRSKA BISTRICA, vložek: 1.500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 20. 11. 1992.
Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93 v
nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. V skladu z določilom drugega
odstavka 398. člena ZGD sklep o izbrisu
družbe vsebuje tudi imena in naslove družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila
vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dniod objave sklepa o
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izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

KRANJ
Sr-26342
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2000/00113 z dne 26. 7.
2000 pod št. vložka 1/00348/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5286018
Firma: DOM, Trgovina na drobno,
d.o.o., Žabnica
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: ŽABNICA 68, 4209 ŽABNICA
Osnovni kapital: 4.857.000,00 SIT
Obveznosti plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzamejo: HAFNER MARKO, ŽABNICA 68, 4209 ŽABNICA, vložek: 4.857.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 4. 1989.
Obrazložitev: Sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je bil
sprejet dne 17. 12. 1999. Ker je sklep o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 398. člena
zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS,
št. 30/93 v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. V skladu z določilom
drugega odstavka 398. člena ZGD sklep o
izbrisu družbe vsebuje tudi imena in naslove
družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dniod objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-26343
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2000/00137 z dne 11. 8.
2000 pod št. vložka 1/04726/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5782139
Firma: QARR, podjetje za gradbeno
dejavnost, d.o.o., Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: TRIGLAVSKA 2, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.561.052,00 SIT
Obveznosti plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzamejo:
SYLEJMAN QARRI, TRIGLAVSKA 2, 4000
KRANJ, vložek: 2.561.052,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 3. 1993.
Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93 v
nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. V skladu z določilom drugega
odstavka 398. člena ZGD sklep o izbrisu
družbe vsebuje tudi imena in naslove družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila
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vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dniod objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-26435
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2000/01056 z dne 26. 7.
2000 pod št. vložka 1/05391/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5869099
Firma: BS TEAM, trgovina, storitve,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: GORENJESAVSKA 9, 4000
KRANJ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obveznosti plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzamejo: SLADIČ
BORIS, CESTA JAKA PLATIŠE 19, 4000
KRANJ, vložek: 500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 9. 1994; LUKIČ ZORAN,
LOJZETA HROVATA 10, 4000 KRANJ, vložek: 500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 3. 1996; SLADIČ SLAVKO, CESTA 1.
MAJA 61, 4000 KRANJ, vložek: 500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 3. 1996.
Obrazložitev: Sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je bil
sprejet dne 19. 11. 1993. Ker je sklep o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 398. člena
zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS,
št. 30/93 v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. V skladu z določilom
drugega odstavka 398. člena ZGD sklep o
izbrisu družbe vsebuje tudi imena in naslove
družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dniod objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-26436
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2000/01355 z dne 26. 7.
2000 pod št. vložka 1/05932/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5970563
Firma: DAVOS TRADE, zastopanje in
trgovina, d.o.o. Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: TATJANE ODROVE 15, 4000
KRANJ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obveznosti plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzamejo: SODIN VLADIMIR, TATJANE ODROVE 15,
4000 KRANJ, vložek: 750.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 5. 2. 1997; SODIN DANA, TATJANE ODROVE 15, 4000 KRANJ,
vložek: 750.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 5. 2. 1997.
Obrazložitev: Sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je bil
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sprejet dne 21. 3. 2000. Ker je sklep o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 398. člena
zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS,
št. 30/93 v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. V skladu z določilom
drugega odstavka 398. člena ZGD sklep o
izbrisu družbe vsebuje tudi imena in naslove
družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dniod objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-26437
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2000/01400 z dne 26. 7.
2000 pod št. vložka 1/05269/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5838517
Firma: ARINTON, družba za proizvodnjo in trženje z neživilskimi izdelki,
d.o.o., Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: KOLODVORSKA 3, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obveznosti plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzamejo: PERIČ
DRAGIŠA, ŠORLIJEVA 27, 4000 KRANJ, vložek: 750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 12. 1993; PAPEŽ ANTON, ST., HRIB PRI
HINJAH 9, 8362 HINJE, vložek: 750.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 12. 1993.
Obrazložitev: Sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je bil
sprejet dne 21. 3. 2000. Ker je sklep o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 398. člena
zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS,
št. 30/93 v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. V skladu z določilom
drugega odstavka 398. člena ZGD sklep o
izbrisu družbe vsebuje tudi imena in naslove
družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dniod objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-26518
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 1999/00241 z dne 11. 8.
2000 pod št. vložka 1/00705/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5316740
Firma: KGT-TUŠEK, kovinska galanterija, d.o.o., Selca
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: SELCA 151, 4227 SELCA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Obveznosti plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzamejo: TUŠEK MARIJA, SELCA 151, 4227 SELCA,
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vložek: 2.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93 v
nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. V skladu z določilom drugega
odstavka 398. člena ZGD sklep o izbrisu
družbe vsebuje tudi imena in naslove družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila
vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dniod objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-26519
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 1999/00509 z dne 26. 7.
2000 pod št. vložka 1/00853/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MGK, Podjetje za proizvodnjo
in promet d.o.o. Žiri
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: CESTA XXXI divizije 44, 4226
ŽIRI
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Obveznosti plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzamejo: HULUSIJA AMNA, ULICA ZDRAVKA KUČIĆA
27, RIJEKA, vložek: 1.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 1. 1990; GRUDEN CVETO, TAVČARJEVA 2, 4226 ŽIRI, vložek:
290,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 1.
1990; KAVČIČ JAKA, TAVČARJEVA 2,
4226 ŽIRI, vložek: 710,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 1. 1990.
Obrazložitev: Sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je bil
sprejet dne 17. 5. 1999. Ker je sklep o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 398. člena
zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS,
št. 30/93 v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. V skladu z določilom
drugega odstavka 398. člena ZGD sklep o
izbrisu družbe vsebuje tudi imena in naslove
družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dniod objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-26520
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 1999/02074 z dne 24. 7.
2000 pod št. vložka 1/06086/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5798876
Firma: ELLINGER, servis, prodaja in
najem gradbenih strojev, d.o.o. Hafnerjevo naselje 97, Škofja Loka
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: HAFNERJEVO NASELJE 97,
4220 ŠKOFJA LOKA
Osnovni kapital: 1.504.420,00 SIT
Obveznosti plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzamejo: ELLINGER
LUDWIG, PASSAUER STRASSE 35, HUTTHURM, ZRN, vložek: 1.504.420,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 4. 6. 1993.
Obrazložitev: Sklep skupščine o prenehanju po skrajšanem postopku je bil sprejet
dne 6. 10. 1999. Ker je sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku postal
pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 398. člena zakona o
gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93
v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega
registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. V skladu z določilom drugega odstavka 398. člena ZGD sklep o izbrisu
družbe vsebuje tudi imena in naslove družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila
vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dniod objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-26521
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 1999/02206 z dne 11. 8.
2000 pod št. vložka 1/05659/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5881021
Firma: AVTO SORŽ, trgovina z motornimi vozili d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: SVETI DUH 143, 4220 ŠKOFJA LOKA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Obveznosti plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzamejo: GUZELJ ANTON, PUŠTAL 141, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek: 2.100.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 30. 11. 1998.
Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93 v
nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. V skladu z določilom drugega
odstavka 398. člena ZGD sklep o izbrisu
družbe vsebuje tudi imena in naslove družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila
vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dniod objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-26522
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 1999/02245 z dne 24. 7.
2000 pod št. vložka 1/00953/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5337259
Firma: KURALT, podjetje za proizvodnjo, trgovino, izvoz in uvoz, d.o.o. Škofja
Loka,
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: STARA LOKA 4, 4220 ŠKOFJA LOKA
Osnovni kapital: 2.402.010,00 SIT
Obveznosti plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzamejo: KURALT TEREZIJA, GROHARJEVO NASELJE
66, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
1.201.005,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 1. 1990; KURALT RIHARD, GROHARJEVO NASELJE 66, 4220 ŠKOFJA LOKA,
vložek: 1.201.005,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 17. 1. 1990.
Obrazložitev: Sklep skupščine o prenehanju po skrajšanem postopku je bil sprejet
dne 15. 11. 1999. Ker je sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku postal
pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 398. člena zakona o
gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93
v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega
registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. V skladu z določilom drugega odstavka 398. člena ZGD sklep o izbrisu
družbe vsebuje tudi imena in naslove družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila
vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dniod objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-26523
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 1999/02285 z dne 11. 8.
2000 pod št. vložka 1/05412/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5880980
Firma: GAZ, trgovina, servis in storitve, d.o.o., Tržič
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: ZVIRČE 5, 4290 TRŽIČ
Osnovni kapital: 1.698.903,00 SIT
Obveznosti plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzamejo:
GROS ZVONKO, ZVIRČE 5, 4290 TRŽIČ,
vložek: 1.019.342,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 18. 11. 1991; GROS ALENKA, ZVIRČE 5, 4290 TRŽIČ, vložek: 679.561,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 11. 1994.
Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93 v
nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. V skladu z določilom drugega
odstavka 398. člena ZGD sklep o izbrisu
družbe vsebuje tudi imena in naslove družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila
vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dniod objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-26524
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 1999/02300 z dne 24. 7.
2000 pod št. vložka 1/05172/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5842425
Firma: MEDVED - KOPRIVEC, avtoservis, d.n.o.,
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: STARETOVA 32, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.893.000,00 SIT
Obveznosti plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzamejo: MEDVED MARJAN, STARETOVA 32, 4000
KRANJ, vložek: 946.500,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop: 24. 3. 1994; KOPRIVEC BOJAN, JANEZA PUHARJA 1, 4000
KRANJ, vložek: 946.500,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop: 24. 3. 1994.
Obrazložitev: Sklep skupščine o prenehanju po skrajšanem postopku je bil sprejet
dne 29. 11. 1999. Ker je sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku postal
pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 398. člena zakona o
gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93
v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega
registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. V skladu z določilom drugega odstavka 398. člena ZGD sklep o izbrisu
družbe vsebuje tudi imena in naslove družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila
vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dniod objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

LJUBLJANA
Sr-24523
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/00163 z dne 30. 8.
2000 pod št. vložka 1/29421/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1197002
Firma: UNI-PACK družba za proizvodnjo in prodajo embalaže d.o.o., Gradišče 1, 1360 Vrhnika
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Gradišče 1, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obveznosti plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame/jo: JUVAN MARKO, Moste 98, 1218 KOMENDA,
vložek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 7. 5. 1997.
Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena zakona o gospodarskih družbah (Ur.list RS, št. 30/93,
v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega
registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. V skladu z določilom drugega odstavka 398. člena ZGD sklep o izbrisu
družbe vsebuje tudi imena in naslove družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila
vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dniod objave sklepa o

82 / 20. 9. 2000 / Stran 7315
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-26127
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03231 z dne 31. 8.
2000 pod št. vložka 1/25798/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5848407
Firma: GASTRO GAMES turizem in gostinstvo, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Trdinova 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 3.000.000,00 SIT
Obveznosti plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame/jo:
VOSS BERATUNGS UND HANDELS AG,
Hostetstrasse 1, APPENZELL, ŠVICA, vložek: 3.000.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 5. 3. 1997.
Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena zakona o gospodarskih družbah (Ur.list RS, št. 30/93,
v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega
registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. V skladu z določilom drugega odstavka 398. člena ZGD sklep o izbrisu
družbe vsebuje tudi imena in naslove družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila
vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dniod objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-26328
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03709 z dne 4. 9.
2000 pod št. vložka 1/18666/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5619700
Firma: SCT-AFRO d.o.o., podjetje za
gradbene storitve in inženiring, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Pražakova 8, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obveznosti plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame/jo: SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE SLOVENIJA
CESTE TEHNIKA Obnova, d.d., Slovenska
56, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 5. 1992.
Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena zakona o gospodarskih družbah (Ur.list RS, št. 30/93,
v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega
registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. V skladu z določilom drugega odstavka 398. člena ZGD sklep o izbrisu
družbe vsebuje tudi imena in naslove družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila
vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dniod objave sklepa o
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izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-26335
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/05948 z dne 30. 8.
2000 pod št. vložka 1/06321/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5386063
Firma: EPRIMA proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Novo Polje cesta VII/67
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Novo Polje cesta VII/67, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obveznosti plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame/jo: ŽIROVNIK JANEZ, Cesta VII/67, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 8. 1992.
Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 398. člena zakona o gospodarskih
družbah (Ur.list RS, št. 30/93, v nadaljevanju
ZGD) izbrisalo iz sodnega registra v izreku
sklepa navedeno gospodarsko družbo. V skladu z določilom drugega odstavka 398. člena
ZGD sklep o izbrisu družbe vsebuje tudi imena
in naslove družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 15 dniod objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži ki se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-26336
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/12448 z dne 30. 8.
2000 pod št. vložka 1/14096/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: IM ROYAL L Trgovsko in storitveno podjetje d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Reboljeva 7, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 9.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽITNIK MARJAN, Reboljeva 7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.500,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 9. 1991; KOMLENOVIČ IVAN, Bičevje 7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 9. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-27791
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/08568 z dne 11. 5.
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2000 pod št. vložka 1/14134/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BITA trgovina in storitve d.o.o.,
Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Erbežnikova 10, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: AHLIN TOMAŽ, Erbežnikova 10, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 10. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-27922
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/08712 z dne 12. 5.
2000 pod št. vložka 1/01561/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PODJETJE ZA SVETOVANJE
INŽENIRINGA p.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Linhartova 7, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: KOMUNAPROJEKT - PODJETJE ZA PROJEKTIRANJE, P.O., Partizanska
3-5, 2000 MARIBOR, ostalo, vstop: 12. 1.
1979; METALKA - TOZD NABAVA N.SOL.O.,
Dalmatinova 2, 1000 LJUBLJANA, ostalo,
vstop: 12. 1. 1979; URBANISTIČNI ZAVOD
PROJEKTIVNI ATELJE P.O., Kersnikova 9,
1000 LJUBLJANA, ostalo, vstop: 12. 1. 1979.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-27923
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/08713 z dne 12. 5.
2000 pod št. vložka 1/01867/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: INTERNA BANKA GOZDARSTVO-KMETIJSTVO KOČEVJE o.sub.o.
Kočevje, Kolodvorska ul. 23
Pravno org. oblika: o.sub.o
Sedež: Kolodvorska ul. 23, 1330 KOČEVJE
Ustanovitelji: GOZDNO GOSPODARSTVO
KOČEVJE, TOZD GOZDARSTVO ROG, b.o.,

Roška 40, 1330 KOČEVJE, ostalo, vstop:
13. 9. 1983; GOZDNO GOSPODARSTVO
KOČEVJE TOZD GOZDARSTVO PUGLED,
Rožna ul., 1330 KOČEVJE, ostalo, vstop:
13. 9. 1983; GOZDNO GOSPODARSTVO
KOČEVJE TOZD GOZDARSTVO Jelenov žleb
b.o., Šeškova 14, 1310 RIBNICA, ostalo,
vstop: 13. 9. 1983; GOZDNO GOSPODARSTVO KOČEVJE TOZD GOZDARSTVO DRAGA, b.o., Draga, 1319 DRAGA, ostalo, vstop:
13. 9. 1983; GOZDNO GOSPODARSTVO
KOČEVJE TOZD GOZDARSTVO LAŠČE,
b.o., Lašče, 1315 VELIKE LAŠČE, ostalo,
vstop: 13. 9. 1983; GOZDNO GOSPODARSTVO KOČEVJE TOK GOZDARSTVA, B.O.,
Šeškova 14, 1310 RIBNICA, ostalo, vstop:
13. 9. 1983; GOZDNO GOSPODARSTVO
KOČEVJE TOZD TRANSPORT GRADNJE
VZDRŽEVANJE, b.o., Ljubljanska c., 1330
KOČEVJE, ostalo, vstop: 14. 4. 1986; GOZDNO GOSPODARSTVO KOČEVJE TOZD
GOJITVENO LOVIŠČE Medved, b.o., Reška
25, 1330 KOČEVJE, ostalo, vstop: 14. 9.
1983; KMETIJSKO GOSPODARSTVO KOČEVJE TOZD GOVEDOREJA n.sub.o., Roška c. 4, 1330 KOČEVJE, ostalo, vstop:
13. 9. 1983; KMETIJSKO GOSPODARSTVO
KOČEVJE TOZD PRAŠIČEREJA, n.sub.o.,
Klinja vas, 1330 KOČEVJE, ostalo, vstop:
13. 9. 1983; KMETIJSKO GOSPODARSTVO
KOČEVJE, TOZD MESARIJA, n.sub.o., Roška c., 1330 KOČEVJE, ostalo, vstop: 13. 9.
1983; KMETIJSKO GOSPODARSTVO KOČEVJE, TOZD KMETIJSKA kooperacija,
n.sub.o., Kolodvorska 23, 1330 KOČEVJE,
ostalo, vstop: 13. 9. 1983; GRADBENO PODJETJE GRAMIZ KOČEVJE, P.O., Ob Mahovniški 11, 1330 KOČEVJE, ostalo, vstop:
13. 9. 1983.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-27924
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/08714 z dne 12. 5.
2000 pod št. vložka 1/22930/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ALMA TRADE d.o.o., poslovni
programi, notranja in zunanja trgovina,
Ljubljana, Knezova 19
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Knezova 19, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 120.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRKIĆ ŠEFIK, Avde Ćuka
20a, PRIJEDOR, vložek: 40.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 27. 1. 1993; KRKIĆ
ZLATIJA, Avde Ćuka 20a, PRIJEDOR, vložek: 20.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 1. 1993; KRKIĆ FARUK, III Vojvodinska brigada 1, SREMSKA MITROVICA, vložek: 60.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 1. 1993.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-27925
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/08715 z dne 12. 5.
2000 pod št. vložka 1/23021/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SAR-TRANS d.o.o., transport,
trgovina, uvoz-izvoz
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Celovška 264, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: BAŠOVIČ BEČIR, Dž. Bijediča br. 174, SARAJEVO, vložek: 100.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 3. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-27926
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/08716 z dne 12. 5.
2000 pod št. vložka 1/01961/03 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: JUGOSLAVENSKA MEDICINSKA NAKLADA RO s p.o. Zagreb,
Gundulićeva 24 TOZD Jugoslovanska
medicinska knjiga “ YU MEDIKA “
Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Kavčičeva 6, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: JUGOSLAVENSKA MEDICINSKA NAKLADA RO S P.O., Gundulićeva
24, ZAGREB, ostalo, vstop: 14. 7. 1986.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-28086
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/08999 z dne 22. 5.

Št.

2000 pod št. vložka 1/30206/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1243853
Firma: SKLAD PROSTOVOLJNEGA ZAVAROVANJA ZA DODATEN OBSEG PRAVIC IZ POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, d.d.
Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Mala ulica 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 290.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZAVOD ZA POKOJNINSKO
IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Kolodvorska ulica 15, 1000 LJUBLJANA, vložek: 290.000.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 12. 1997.
Obrazložitev: Glede na 423. člen zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
da z dnem uveljavitve tega zakona preneha
SKLAD DODATNEGA POKOJNINSKEGA
ZAVAROVANJA, d.d., je sodišče izdalo sklep
o izbrisu, na podlagi katerega bo sklad izbrisan iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-28669
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/09850 z dne 29. 5.
2000 pod št. vložka 1/03077/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ATLANTIS poslovni informacijski sistemi, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cankarjeva 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100,00 SIT
Ustanovitelji: MEDIJA d.o.o. Ljubljana,
Cankarjeva 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.029,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 3.
1991; RISMAL BORUT, Cankarjeva 4,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.071,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 10. 11. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-28783
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/09985 z dne 30. 5.
2000 pod št. vložka 1/11361/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: CIFRE podjetje za opravljanje
računovodsko-finančnih storitev, d.o.o.,
Ljubljanska c. 40 c, Grosuplje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Ljubljanska c. 4 c, 1290 GROSUPLJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: RAJH ZDENKA, Ljubljanska
c. 4-c, 1290 GROSUPLJE, vložek: 2.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 1. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-28786
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/10032 z dne 31. 5.
2000 pod št. vložka 1/17814/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ISKRA SEM OHM d.o.o., Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 403
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cesta dveh cesarjev 403,
1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 711.580,93 SIT
Ustanovitelji: ISKRA SEM Elementi za
elektroniko, d.o.o., Ljubljana Cesta dveh cesarjev 403, Cesta dveh cesarjev 403, 1000
LJUBLJANA, vložek: 711.580,93 SIT, ne
odgovarja, vstop: 27. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS štev. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-28879
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/10397 z dne 9. 6.
2000 pod št. vložka 1/04202/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ALLO marketing d.o.o. Einspielerjeva 5, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Einspielerjeva 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: SCHROTT ALEKSANDER,
Einspielerjeva 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 12.
1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
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gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-28880
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/10398 z dne 9. 6.
2000 pod št. vložka 1/03980/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GSI Gospodarsko svetovanje
in inženiring, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Linhartova 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: BERCE BORIS, Peričeva
7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 400,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 25. 11. 1989; KUKOVEC TOMAŽ, Marinkov trg 13, 1000 LJUBLJANA, vložek: 400,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 25. 11. 1989; POGLAJEN TOMAŽ,
Fabijanijeva 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
400,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 11.
1989; BERCE JARO, Mlinska pot 20, 1000
LJUBLJANA, vložek: 400,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 11. 1989; ROBLEK MAJCEN MATIJA, Kersnikova 11, 1000 LJUBLJANA, vložek: 400,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 25. 11. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-28882
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/10490 z dne 15. 6.
2000 pod št. vložka 1/11415/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SANDRA Trgovina in gostinstvo, d.o.o. Grosuplje, Podtabor 37
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Podtabor 37, 1290 GROSUPLJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: JONIĆ MARIJA, Podtabor
37, 1290 GROSUPLJE, vložek: 2.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 1. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
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izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-28883
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/10530 z dne 16. 6.
2000 pod št. vložka 4/00013/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5269946
Firma: SKLAD STAVBNIH ZEMLJIŠČ
MESTA LJUBLJANE p.o.
Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Tomšičeva 6, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: OBČINA LJUBLJANA, ., 1000
LJUBLJANA, ostalo, vstop: 7. 10. 1986.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-28884
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/10531 z dne 16. 6.
2000 pod št. vložka 4/00005/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5269431
Firma: SKLAD STAVBNIH ZEMLJIŠČ
OBČINE KAMNIK
Pravno org. oblika: sklad
Sedež: Glavni trg 24, 1240 KAMNIK
Ustanovitelji: OBČINA KAMNIK, ., 1240
KAMNIK, ostalo, vstop: 14. 5. 1986.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-29052
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/11722 z dne 19. 7.
2000 pod št. vložka 1/23366/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5769337
Firma: ISONOVAK podjetje za inženiring, svetovanje in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Pržanjska ulica 11
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Pržanjska ulica 11, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT

Ustanovitelji: NOVAK OSVIN, Pržanjska
ulica 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 5.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-29053
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/11723 z dne 21. 7.
2000 pod št. vložka 1/19762/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TANJUG redakcija agencijskih
storitev p.o. Ljubljana, Kopitarjeva 2
Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Kopitarjeva 2, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: TOZD REDAKCIJA TANJUGA ZA SRS, O.SOL.O. V SESTAVI DO: NOVINSKA AGENCIJA TANJUG, SA NEOGRANIČENOM SOL. ODG. OOUR, BEOGRAD,
OBILIČEV VENAC BR. 2, Kopitarjeva št. 2,
1000 LJUBLJANA, ostalo, vstop: 9. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-29054
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/11724 z dne 19. 7.
2000 pod št. vložka 1/08760/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5419484
Firma: KARANA inženiring, d.o.o.,
Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Rimska 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: BONAČ IGOR, Rimska 7,
1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 15. 10. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
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izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-29065
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/12008 z dne 2. 8.
2000 pod št. vložka 1/16448/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GROSMES proizvodnja, trženje, storitve, d.o.o., Podpeč
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Podpeč 12, 1352 PRESERJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: MAZI FRANCI, Goričica 17,
1352 PRESERJE, vložek: 800,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 23. 3. 1992; BOTONJIČ
ŠTEFKO, Vrtnarija 6/a, 1360 VRHNIKA,
vložek: 7.200,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 7. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-29066
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/12009 z dne 2. 8.
2000 pod št. vložka 1/13505/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GEPROSYS podjetje za finančni consulting, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vodovodna 3/a, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 65.000,00 SIT
Ustanovitelji: GEPROSYS, GMBH, GUSTAV HEINEMANN, Ring 212, MUNCHEN,
vložek: 65.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 17. 6. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-29067
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/12203 z dne 17. 8.
2000 pod št. vložka 1/03199/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GB COMMERCE Podjetje za
marketing, proizvodnjo, trgovino, turizem in gostinstvo, d.o.o.

Št.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šmartinska 152, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOSEC GORAN, Glinškova ploščad 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 11.
1989; KOZINA BOGDAN, Glinškova ploščad 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 11.
1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-29069
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/12350 z dne 28. 8.
2000 pod št. vložka 1/09604/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5439612
Firma: ALIX proizvodno in storitveno
podjetje, d.o.o. 61240 KAMNIK, Mengeška 7
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Mengeška 7, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 2.100,00 SIT
Ustanovitelji: PINTERIČ ALJAŽ, ZIKOVA
3, 1240 KAMNIK, vložek: 700,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 8. 11. 1990; PINTERIČ
VIKTORIJA, ZIKOVA 3, 1240 KAMNIK, vložek: 700,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
8. 11. 1990; KAVČIČ ALOJZ, MENGEŠKA
7, 1240 KAMNIK, vložek: 700,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 8. 11. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-29112
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/01120 z dne 6. 7.
2000 pod št. vložka 1/13680/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5547237
Firma: MARGOS gostinstvo, turizem,
trgovina, poslovne, ekonomske in servisne storitve, obdelava lesa d.o.o. Vrhnika, Dobovičnikova 61
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Dobovičnikova 61, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 1.540.000,00 SIT
Ustanovitelji: PEČAR FRANC, Dobovičnikova 61, 1360 VRHNIKA, vložek:
924.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 9.
1991; PIRNAR JOŽICA, Prušnikova 21,
1000 LJUBLJANA, vložek: 616.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 5. 1994.
Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena zakona o gospodarskih družbah (Ur.list RS, št. 30/93,
v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega
registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. V skladu z določilom drugega odstavka 398. člena ZGD sklep o izbrisu
družbe vsebuje tudi imena in naslove družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila
vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dniod objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-29168
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/01233 z dne 23. 6.
2000 pod št. vložka 1/11760/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GLOBAL ERST d.d. - ekonomsko razvojne storitve Dobrova Podsmreka 5a, Dobrova
Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Podsmreka 5a, 1356 DOBROVA
Osnovni kapital: 450.000,00 SIT
Ustanovitelji: VELETRGOVINA GLOBAL,
Stari trg 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
135.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 3. 1991; BRUDAR FRANC, Adamičeva
2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.500,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 3. 1991; CJUHA SREČKO, Gabrje 51a, 1356 DOBROVA, vložek: 103.500,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 15. 3. 1991; CVAR BERNARDA, Reška 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
36.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 3.
1991; DRAME VESNA, Glinškova ploščad
14, 1000 LJUBLJANA, vložek: 13.500,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 3. 1991; ERČULJ SAŠA, Stara cesta 16, 1360 VRHNIKA, vložek: 4.500,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 15. 3. 1991; KAJFEŽ VASJA, Jesenkova 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
45.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 3.
1991; MAJDIČ MATEJA, Smrtnikova 4,
1000 LJUBLJANA, vložek: 9.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 15. 3. 1991; OŽBOLT
IRENA, Cankarjevo nabrežje 1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 18.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 3. 1991; ZIBELNIK NADA,
Hrastenice 1a, 1355 POLHOV GRADEC,
vložek: 36.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 15. 3. 1991; ŠUŠTERIČ BOJAN, Ig
308, 1292 IG, vložek: 45.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 15. 3. 1991.
Obrazložitev: Proti sklepu o začetku postopka izbrisa je bil dne 23.02.2000 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je sodišče
izdalo sklep, s katerim je na podlagi 1. odstavka 32. člena ZFPPod izbrisalo subjekt
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vpisa iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar
gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-29280
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/01386 z dne 23. 6.
2000 pod št. vložka 1/11761/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GLOBAL VELTRA - TRGOVINA
d.d., Podsmreka 5 a, Dobrova
Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Podsmreka 5 a, 1356 DOBROVA
Osnovni kapital: 55.500,00 SIT
Ustanovitelji: VELETRGOVINA GLOBAL,
Stari trg 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.220,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 3.
1991; KLOPČAR SREČO, Polanškova 22,
1000 LJUBLJANA, vložek: 8.325,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 4. 3. 1991; ŠUŠTERIČ BOJAN, Ig 308, 1292 IG, vložek:
8.325,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 3.
1991; PRAH MIHA, Tavčarjeva 1, 1000
LJUBLJANA, vložek: 4.440,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 3. 1991; ROJC FRANJO,
Hribarjeva 17, 1234 MENGEŠ, vložek:
4.440,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 3.
1991; SIMONIČ STANE, Mlinska pot 10,
1000 LJUBLJANA, vložek: 4.440,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 4. 3. 1991; ŠKRINAR
HUGO, Koroška 16, 4000 KRANJ, vložek:
4.440,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 3.
1991; MLAKAR ROMAN, Rožna dolina c.
IV/6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 3.885,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 3. 1991; GOMBOC GORAZD, Trg prekomorskih brigad 7,
1000 LJUBLJANA, vložek: 2.220,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 4. 3. 1991; HRIBAR
BOŽIDAR DUŠAN, Dolenjska c. 159, 1000
LJUBLJANA, vložek: 4.440,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 3. 1991; KLOBUČAR DAMIR, Večna pot 5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 3.330,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
4. 3. 1991; INTIHAR JUDITA, Pot na Fužine 47, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.665,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 3. 1991; BOLKA MAGDALENA, Vnanje Gorice 302, 1357
NOTRANJE GORICE, vložek: 1.110,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 3. 1991; DOLINAR JANEZ, Horjulska 59, 1356 DOBROVA, vložek: 1.110,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 3. 1991; PETAK FRANC, Zg.
Hotič 22, 1270 LITIJA, vložek: 1.110,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 3. 1991.
Obrazložitev: Proti sklepu o začetku postopka izbrisa je bil dne 17.01.2000 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je sodišče
izdalo sklep, s katerim je na podlagi 1. odstavka 32. člena ZFPPod izbrisalo subjekt
vpisa iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar
gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-29409
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/01551 z dne 30. 5.
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2000 pod št. vložka 1/20974/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MLADINSKA KNJIGA PETIT podjetje za zaposlovanje invalidov d.o.o.,
Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dunajska 123, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 46.504.000,00 SIT
Ustanovitelji: MLADINSKA KNJIGA TISKARNA D.O.O., Dunajska 123, 1000
LJUBLJANA, vložek: 46.504.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 17. 6. 1992.
Obrazložitev: Proti sklepu o začetku postopka izbrisa po uradni dolžnosti je bil dne
19.01.2000 vložen ugovor. Ker je bil ugovor
zavrnjen, je sodišče izdalo sklep, s katerim je
na podlagi 1. odstavka 32. člena zakona o
finančnem poslovanju podjetij izbrisalo subjekt vpisa iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar
gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-29747
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/02108 z dne 5. 7.
2000 pod št. vložka 1/11340/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5464234
Firma: JOBI gostinsko in storitveno
podjetje, d.o.o. Vrhnika
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Sinja Gorica 12a, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 1.567.979,00 SIT
Ustanovitelji: BIZJAK JOŽICA, Jakčeva
10, 1000 LJUBLJANA, vložek: 783.989,50
SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 12. 1996;
BIZJAK ERNEST, Jakčeva 10, 1000 LJUBLJANA, vložek: 783.989,50 SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 12. 1996.
Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93 v
nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. V skladu z določilom drugega
odstavka 398. člena ZGD sklep o izbrisu
družbe vsebuje tudi imena in naslove družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila
vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dniod objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30387
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03427 z dne 1. 8.
2000 pod št. vložka 1/26203/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5894131

Firma: ARITECH Energetski inženering, d.o.o., Trzin
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ul. pod gozdom 3, Trzin, 1234
MENGEŠ
Osnovni kapital: 1.680.000,00 SIT
Obveznosti plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame/jo:
PIRC GORENC ANITA, Ulica pod gozdom
3, Trzin, 1234 MENGEŠ, vložek:
840.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 2.
1995; PIRC MAKS, Ulica pod gozdom 3,
Trzin, 1234 MENGEŠ, vložek: 840.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 2. 1995.
Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena zakona o gospodarskih družbah (Ur.list RS, št. 30/93,
v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega
registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. V skladu z določilom drugega odstavka 398. člena ZGD sklep o izbrisu
družbe vsebuje tudi imena in naslove družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila
vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dniod objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30398
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03653 z dne 30. 3.
2000 pod št. vložka 1/01445/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SOZD MERCATOR-KMETIJSTVO INDUSTRIJA TRGOVINA n.sub.o.
Pravno org. oblika: SOZD
Sedež: Titova 137, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: USTANOVITELJI NA REGISTRSKEM LISTU 5 C, ., 1000 LJUBLJANA, ostalo, vstop: 30. 9. 1977.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30399
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03654 z dne 31. 3.
2000 pod št. vložka 1/13279/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SCOMM d.d., za zastopništvo,
izvoz uvoz, servisiranje in konsignacijo,
Ljubljana
Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Einspielerjeva 6, 1109 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 60.253,00 SIT
Ustanovitelji: VILFAN JANEZ, Zagrajškova 12, 4000 KRANJ, vložek: 1.789,00 SIT,
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ne odgovarja, vstop: 11. 7. 1991; KAPLAN
JOŽE, Riharjeva 34, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.735,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 7. 1991; GLAVAČ DRAGO, Metoda Mikuža 20, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.735,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 7.
1991; VELEJ JOSIP, Žavcerjeva 20, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.735,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 7. 1991; FAJDIGA
FRANC ALJOŠA, Topniška 45, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.708,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 11. 7. 1991; VOLOVEC FERDINAND,
Pod lipami 37, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.575,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 7.
1991; ZOREC STANISLAV, Oražnova 7,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.548,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 11. 7. 1991; GRČAR
JELICA, Clevelandska 21, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.442,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 11. 7. 1991; TRONTELJ ALOJZ, Primožičeva ul. 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.442,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 7.
1991; ŠULAR JOŽE, Simona Jenka 9, 1230
DOMŽALE, vložek: 1.442,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 7. 1991; ZAKRAJŠEK GABRIJELA, Brilejeva 15, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.442,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 7. 1991; FRANK NADA, Celovška c.
189, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.388,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 7. 1991;
FRANKO PAVLA, Ločnikarjeva 12, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.388,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 7. 1991; GUŠTIN BORIS, Bratovševa pl. 28, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.361,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 7. 1991; PAVČIČ BORUT, Mlakarjeva
23, 1236 TRZIN, vložek: 1.335,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 11. 7. 1991; POTOČNIK
KATARINA, Vodnikova c. 6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.335,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 11. 7. 1991; STEINDL MIRO, Dolharjeva 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.308,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 7.
1991; ŠPORAR ALOJZIJ ANTON, Novo Polje, Cesta I/23, 1260 LJUBLJANA POLJE,
vložek: 1.281,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 7. 1991; KREK IRENA, Verje 31/h,
1215 MEDVODE, vložek: 1.255,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 11. 7. 1991; OVSEC
DOROTHY, Povšetova 104, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.255,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 11. 7. 1991; GORŠIČ JOŽE, Titova
c. 82, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.255,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 7. 1991; KAFOL MAGDALENA, Hubadova 8, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.228,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 7. 1991; IVANČIČ
FRANC, Zbilje 8/j, 1215 MEDVODE, vložek: 1.228,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 7. 1991; SREBOT JANEZ, Gabrov trg
14, 1260 LJUBLJANA POLJE, vložek:
1.201,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 7.
1991; ROSINA LEA, Pod lipami 26, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.201,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 7. 1991; CUNDER TEREZIJA, Albrehtova ul. 76, 1291 ŠKOFLJICA, vložek: 1.201,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 11. 7. 1991; FICKO MAJDA, Veljka
Vlahoviča 5, 1230 DOMŽALE, vložek:
1.175,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 7.
1991; POŽENEL FRIDERIK, Velikovškova
7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.175,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 11. 7. 1991; MAINTINGER MARIJA, Orlova ul. 13/a, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.175,00 SIT, ne odgovarja,
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vstop: 11. 7. 1991; ZAVRŠNIK TOMAŽ, Dražgoška 3, 4000 KRANJ, vložek: 1.148,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 7. 1991; ARH
MARIJA, Vodnikova c. 6, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.148,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 7. 1991; PIRNAT METKA, Celovška c.
106, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.148,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 7. 1991; ALIČ
ANA, Švarova ul. 6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.148,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 7. 1991; AMBROŽIČ MARIJA, Trebinjska ul. 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.121,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 7.
1991; ADAMIČ JELENA, Zaloška c. 191,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.121,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 11. 7. 1991; OSOJNIK
DUŠAN, Dražgoška 39, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.095,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 7. 1991; PETEH ALOJZ, Mucherjeva ul.
8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.041,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 11. 7. 1991; FLORJANIČ HANO, Titova 131, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.041,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 7. 1991; LESKOVEC SOLCE MARJETA, Štembalova 30, 1000 LJUBLJANA, vložek: 908,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 7.
1991; MEŽAN MIKLAVŽ, Livarska ul. 11,
1000 LJUBLJANA, vložek: 721,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 11. 7. 1991; MOŽINA TATJANA, Einspielerjeva 5 a, 1000 LJUBLJANA, vložek: 667,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 7. 1991; MENDUŠIČ PETER, Fabianijeva 21, 1000 LJUBLJANA, vložek: 587,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 7. 1991; MENCEJ JOŽICA, V Loki 41, 1351 DRAGOMER,
vložek: 1.121,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 7. 1991; RAKAR MARIJA, Hošiminhova
3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.068,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 11. 7. 1991; GLAVNIK
NADA, Vlahovičeva 5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 854,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 7.
1991; PAHOR ALENČICA, Petrovičeva 15,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.068,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 11. 7. 1991; KUMP ZDENKA, Vojkova ul. 52, 1000 LJUBLJANA, vložek: 988,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 7.
1991; VUKŠINIČ MARICA, Reboljeva 11,
1000 LJUBLJANA, vložek: 988,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 11. 7. 1991; DEBELJAK
IRENA, Ul. Narodne zaščite 7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 934,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 11. 7. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30400
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03655 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/12298/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: HERMES-INTER mednarodna
trgovina, zastopstva, servis in proizvodnja, d.o.o. Ljubljana, Moše Pijadejeva 27
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Moše Pijadejeva 27, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 101.250,00 SIT
Ustanovitelji: HERMES, TRGOVINA,
PROIZVODNJA IN STORITVE, P.O., Ljubljana, Moše Pijadejeva 27, Moše Pijadejeva
27, 1000 LJUBLJANA, vložek: 20.250,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 3. 1991; BREGAR CIRIL, Linhartova 9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 9.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 9. 3. 1991; DEVČIĆ MAJDA, Groharjeva 9, 1240 KAMNIK, vložek: 4.500,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 3. 1991; KLEMENČIČ MARJAN, Zgornja Pohanca 6,
8270 KRŠKO, vložek: 4.500,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 9. 3. 1991; MEŠTROVIĆ
IVAN, Šermanova 6, ZAGREB, vložek:
4.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 3.
1991; GRUJIN BORIVOJE, Bulevar JNA 5,
BEOGRAD, vložek: 4.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 3. 1991; MAVEC MIRIJAM, Štihova 14/a, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
9. 3. 1991; STRAH BENJAMIN, Škrabčeva
25 E, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.500,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 3. 1991; EGELIČ DRAGAN, Grampovčanova 29, 1000
LJUBLJANA, vložek: 4.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 3. 1991; MILOVIČ MIHAJLO, Matjaževa 7, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 4.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
9. 3. 1991; BOLTEŽAR MIHAELA, Klavčičeva 7, 1240 KAMNIK, vložek: 4.500,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 3. 1991;
KUKIĆ ŽARKO, Lenjinov trg 12/II, ZAGREB, vložek: 4.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 3. 1991; ŠUŠNJIĆ IVICA, Barutanski jarak 23, ZAGREB, vložek:
4.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 3.
1991; SAJOVIC FRIDERIK, Cesta v Lipovce 28, 1351 BREZOVICA, vložek:
4.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 3.
1991; DULAR JANEZ, Pod kostanji 56,
1000 LJUBLJANA, vložek: 4.500,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 9. 3. 1991; MEDVEŠČEK JELKA, Trg talcev 5, 1240 KAMNIK,
vložek: 4.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
9. 3. 1991; HAFNER IZTOK, Slatno 9,
1430 HRASTNIK, vložek: 4.500,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 9. 3. 1991; CRČEK HELENA, Tovarniška 46, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 4.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
9. 3. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30401
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03656 z dne 31. 3.
2000 pod št. vložka 1/05891/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
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Firma: PLASTOR družba za predelavo
plastičnih mas in proizvodnjo izdelkov
za potrebe medicine d.o.o., Ljubljana,
Brnčičeva 3
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Brnčičeva 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 216.358.651,30 SIT
Ustanovitelji: RAJŠTER VOJKO, Ljube
Šercerja 2, 1230 DOMŽALE, vložek:
89.646.736,40 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 2. 1990; RAJŠTER ALEŠ, Brilejeva 14,
1000 LJUBLJANA, vložek: 87.543.468,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 2. 1990; ACCETO KATI, Brdnikova 30, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 674.355,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 25. 2. 1992; BAN LIZIKA, Stožice,
1000 LJUBLJANA, vložek: 712.906,20 SIT,
ne odgovarja, vstop: 25. 2. 1992; BARLOVIČ KRISTINA, Reboljeva 11, 1000 LJUBLJANA, vložek: 134.594,80 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 2. 1992; BEGIČ RAMIZA,
Reboljeva 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
550.112,70 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 2.
1992; BIRK PAVEL, Pot v podgorje 5, 1000
LJUBLJANA, vložek: 425.870,40 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 2. 1992; BITENC ANTON, Cesta A. Bitenca, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.014.300,30 SIT, ne odgovarja,
vstop: 25. 2. 1992; BITIČI JAHIR, Stožice
21, 1000 LJUBLJANA, vložek: 760.024,30
SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 2. 1992; BUČAR PETER, Udvančeva 6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 592.969,20 SIT, ne odgovarja,
vstop: 25. 2. 1992; CARIČ RANKO, Jenkova 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
288.806,10 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 2.
1992; CMREČNJAK IVAN, Brdnikova 30,
1000 LJUBLJANA, vložek: 102.884,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 25. 2. 1992; DJURIČIČ FRANJO, Prušnikova 7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 700.055,80 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 2. 1992; DOVČ MARIJA,
Stožice 42, 1000 LJUBLJANA, vložek:
614.386,50 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 2.
1992; DRAŠLAR MIRO, Goričica pod Krimom 16, 1352 PRESERJE, vložek:
1.027.281,80 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 2. 1992; GABRUČ HELENA, Linhartova
62, 1000 LJUBLJANA, vložek: 348.789,80
SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 2. 1992; GLAVINA ANA, Polanškova 34, 1000 LJUBLJANA, vložek: 121.722,50 SIT, ne odgovarja,
vstop: 25. 2. 1992; GOLOB BLANKA, Škrilje 30, 1292 IG, vložek: 374.490,60 SIT, ne
odgovarja, vstop: 25. 2. 1992; HOMAR JOLANDA, Vrhpolje 5/42, 1240 KAMNIK, vložek: 734.308,20 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 2. 1992; HROMEC JANEZ, Tesovnikova 39/a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.119.879,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 2. 1992; ILAŠ DUŠAN, Poljedelska 5,
1000 LJUBLJANA, vložek: 978.065,70 SIT,
ne odgovarja, vstop: 25. 2. 1992; ILIČ DRAGAN, Na griču 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.021.577,80 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 2. 1992; JERNEJC DANICA, Stožice
52, 1000 LJUBLJANA, vložek: 704.339,20
SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 2. 1992; KLAVORA ZDENKA, Kebetova 17, 1000 LJUBLJANA, vložek: 121.788,10 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 2. 1992; KLAVORA METKA, Kvedrova 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
747.195,70 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 2.
1992; KREMPELJ MARJAN, Trebinjska 3,
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1000 LJUBLJANA, vložek: 605.754,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 25. 2. 1992; KRPAN
VITJAN, Cesta 30. avgusta 5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 36.053,30 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 2. 1992; KUCLER MIHAELA,
Pot v Boršt 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
194.563,30 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 2.
1992; LOTRIČ VOJKA, Na brežini 7, 1000
LJUBLJANA, vložek: 61.754,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 2. 1992; LUŽAR ANDREJ, Pibernikova 31, 1240 KAMNIK, vložek: 168.862,50 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 2. 1992; MEDIČ DJEMO, Polanškova
32, 1000 LJUBLJANA, vložek: 678.638,40
SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 2. 1992; MEHIČ HASAN, Krimska 11, 1000 LJUBLJANA, vložek: 687.205,40 SIT, ne odgovarja,
vstop: 25. 2. 1992; MUJAGIČ ŠEFIKA, Bratovševa pl. 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
567.246,50 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 2.
1992; MUSTAFIČ VAHIDA, Leninov trg 2,
1000 LJUBLJANA, vložek: 657.221,10 SIT,
ne odgovarja, vstop: 25. 2. 1992; OKIČ HALIDA, Rakova jelša 365, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 121.722,50 SIT, ne odgovarja,
vstop: 25. 2. 1992; PIRC NADA, Bijedičeva
14, 1000 LJUBLJANA, vložek: 999.920,10
SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 2. 1992; POLŠE ZLATA, Hošiminhova 9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 575.813,50 SIT, ne odgovarja,
vstop: 25. 2. 1992; PONJEVIČ HASAN,
Polanškova 34, 1000 LJUBLJANA, vložek:
691.488,80 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 2.
1992; POŽEK KATARINA, Levstikov trg 5,
1000 LJUBLJANA, vložek: 151.728,60 SIT,
ne odgovarja, vstop: 25. 2. 1992; PRINČIČ
ALENKA, Černetova 17, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 610.103,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 25. 2. 1992; SERDAREVIČ ZIJO, C.
24. junija 70, 1000 LJUBLJANA, vložek:
691.488,80 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 2.
1992; SPAJIČ ILIJA, Marinkov trg 6, 1000
LJUBLJANA, vložek: 173.146,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 2. 1992; STARE FRANC,
Skaručna 23, 1217 VODICE, vložek:
875.699,70 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 2.
1992; STRUNA JUSTI, Linhartova 94, 1000
LJUBLJANA, vložek: 515.845,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 2. 1992; ŠIVAVEC STANE, Kraigherjeva 20, 1230 DOMŽALE, vložek: 224.547,50 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 2. 1992; TOME MARJAN, Kunaverjeva
14, 1000 LJUBLJANA, vložek: 790.030,40
SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 2. 1992; TURK
JOŽICA, Zabretova 10, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.171.280,50 SIT, ne odgovarja,
vstop: 25. 2. 1992; VELIČ FATIMA, Rožna
ul. 27, 1000 LJUBLJANA, vložek:
185.996,40 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 2.
1992; VOLAVŠEK FRANC, Gradišče 4,
1291 ŠKOFLJICA, vložek: 190.279,80 SIT,
ne odgovarja, vstop: 25. 2. 1992; VOVK DANIJEL, Zg. Gameljne 24, 1211 LJUBLJANA-ŠMARTNO, vložek: 425.870,40 SIT, ne
odgovarja, vstop: 25. 2. 1992; ZADRAVEC
ZDENKA, Dolenjska 45/č, 1000 LJUBLJANA, vložek: 215.980,60 SIT, ne odgovarja,
vstop: 25. 2. 1992; ZAGOREC DUŠAN, Katraževa pot 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
121.744,40 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 2.
1992; ZAGOREC MIRKO, Ul. aktivistov 15,
1000 LJUBLJANA, vložek: 909.989,20 SIT,
ne odgovarja, vstop: 25. 2. 1992; ZAGOREC SREČKO, Zaboršt pri Dolu 60, 1000
LJUBLJANA, vložek: 571.530,00 SIT, ne od-

govarja, vstop: 25. 2. 1992; ZOR DRAGO,
Gostičeva 42, 1235 RADOMLJE, vložek:
1.081.327,80 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 2. 1992; ZUPAN MIRKO, Cesta Dolomitskega odreda 202, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 764.307,70 SIT, ne odgovarja,
vstop: 25. 2. 1992; ZORMAN FRANJO,
Groharjeva 8, 1240 KAMNIK, vložek:
233.114,50 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 2.
1992; HIRKIČ TONČKA, Matjaževa 7, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.085.611,30 SIT, ne
odgovarja, vstop: 25. 2. 1992; KLANČAR
MARIJA, Groznikova 110, 1000 LJUBLJANA, vložek: 712.906,20 SIT, ne odgovarja,
vstop: 25. 2. 1992; MAZI GABRIJELA, Cesta na Mesarco 4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 747.261,30 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 2. 1992; TAVČAR JOŽICA, Jamova ul.
3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 879.983,10
SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 2. 1992; ZOR
DRAGO ST., Gostičeva 35, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.265.516,70 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 2. 1992; KOBAL IVA, Cesta
XX/8,
1000
LJUBLJANA,
vložek:
1.505.434,40 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 2. 1992; PETERLIN ANTON, Za krajem
9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 520.128,40
SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 2. 1992; RIŽNAR FANI, Mašera Spasičeva, 1000 LJUBLJANA, vložek: 245.964,80 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 2. 1992; KRAJAČIČ JOVANKA, Trebinjska ul., 1000 LJUBLJANA,
vložek: 460.159,90 SIT, ne odgovarja,
vstop: 25. 2. 1992; MAGLICA ANTON, Vlahovičeva 33, 1000 LJUBLJANA, vložek:
700.055,80 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 2.
1992; JANEŽIČ EDO, Gorenjska c. 246,
1000 LJUBLJANA, vložek: 605.797,70 SIT,
ne odgovarja, vstop: 25. 2. 1992; DJURIČ
IDA, Dragana Jevtiča, GORNJI MILANOVAC,
vložek: 618.669,90 SIT, ne odgovarja,
vstop: 25. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30402
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03658 z dne 23. 6.
2000 pod št. vložka 1/01963/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DRUŽBENO PODJETJE VELETRGOVINA GLOBAL p.o. Ljubljana, Stari
trg 3
Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Stari trg 3, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: OBRTNA ZADRUGA GALTEKS P.O., Vidovdanska 3, 1000 LJUBLJANA, ostalo, vstop: 25. 9. 1987.
Obrazložitev: Proti sklepu o začetku postopka izbrisa je bil dne 10.03.2000 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je sodišče
izdalo sklep, s katerim je na podlagi 1. odstavka 32. člena ZFPPod izbrisalo subjekt
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vpisa iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar
gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30404
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03710 z dne 23. 8.
2000 pod št. vložka 1/10760/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5460034
Firma: SCT ELEKTROOBNOVA elektroinstalacije in trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kavčičeva 66, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obveznosti plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame/jo: SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE SLOVENIJA
CESTE TEHNIKA Obnova d.d., Slovenska 56,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena zakona o gospodarskih družbah (Ur.list RS, št. 30/93,
v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega
registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. V skladu z določilom drugega odstavka 398. člena ZGD sklep o izbrisu
družbe vsebuje tudi imena in naslove družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila
vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dniod objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30405
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03872 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/24958/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SIZOR storitveno podjetje,
d.o.o., Domžale, Miklošičeva 4/a
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Miklošičeva 4/a, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: SIMIĆ ZORAN, Kamanje
95, KAMANJE, vložek: 100.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 23. 3. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe 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-30406
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03873 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/24918/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: N.K.M. gostinstvo in turizem,
d.o.o., Ljubljana, Tavčarjeva 2
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Tavčarjeva 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: DANGUBIĆ JANKO, Bunićeva
poljana 1, DUBROVNIK, vložek: 100.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 6. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30407
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03875 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/24679/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BABILON COMPANY Import Export d.o.o., Trubarjeva 74, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Trubarjeva 74, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: YASIN AHMED MOHAMMED, ING., Box 227 - 8011, GRAZ, vložek: 100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 7. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30408
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03876 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/24622/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TECNOGRAD gradbeništvo
d.o.o. LJUBLJANA
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Podutik, Kozakova (blag.center), 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
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Ustanovitelji: KENDIČ RASIM, G. Vidovska 13, VELIKA KLADUŠA, vložek:
50.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 10. 1992; BULBUL HUSEYIN, Duzce,
BOLU, vložek: 50.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 4. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30409
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03877 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/24537/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MANDARIN gostinstvo, trženje,
storitve, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kolodvorska 9, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: CHINA RESTAURANT
MANDARIN YE MUTU & CO GES.M.B.H.,
Ratschkygasse 36, DUNAJ, vložek:
50.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 5.
1993; SHI ZHOU PING, Xiu Chang Town,
ZHEJIENG, vložek: 50.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 5. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30410
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03878 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/24416/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: INTER - RENT LEASING trgovina in storitve, d.o.o., Ljubljana, Celovška 150
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Celovška 150, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: PAFLIK A. GREGORY, .,
LEONBERG, vložek: 100.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 31. 7. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslova-
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nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30411
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03879 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/24343/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SANDEX trgovsko podjetje
d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Celovška 206, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: DARDAGAN SANIJA, Danila Djokica 37, SARAJEVO, vložek:
90.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 6.
1993; DARDAGAN DAMIR, Danila Djokica
37, SARAJEVO, vložek: 10.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 15. 6. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30412
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03880 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/24235/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: IZIS TRADE Trgovsko podjetje
d.o.o. LJUBLJANA
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šmartinska 18, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: HAMERLITZ ALEKSANDAR, Furlanići 66, BOLJUN, vložek:
50.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 5.
1993; ŠTIMAC - HORVAT ZDENKA,
Ogrizovićeva 13, ZAGREB, vložek:
50.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 5.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe 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-30413
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03881 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/24178/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: 3S Podjetje za trgovino, prevajanje in storitve d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Menardova 29, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: PEČNIK STANISLAVA, R.
Jankoviča 15, SARAJEVO, vložek:
100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 7.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30414
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03882 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/24072/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: CARRA COMMUNICATIONS
MANUFACTURING KOMUNIKACIJE IRELAND, d.o.o., Ljubljana, Dvoržakova 6
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dvoržakova 6, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: DOONAN NIALL, Beldoyle,
Industrial
Estate,
DUBLIN,
vložek:
33.333,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 6.
1993; DOONAN PAUL, Beldoyle, Industrial
Estate, DUBLIN, vložek: 33.333,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 8. 6. 1993; DOONAN
PAT, Beldoyle, Industrial Estate, DUBLIN,
vložek: 33.333,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 8. 6. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30415
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03883 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/23999/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: IGITEX proizvodno predelovalno podjetje, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Pokljukarjeva ulica 57, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: DIZDAREVIĆ ZAJIM, Zelena pot 19, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 5.
1993; PAVLOVIČ MIRELA, Zelena pot 19,
1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 5. 5. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30416
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03884 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/23957/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TONI KOMERC trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Iga Grudna 7, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: DŽAJIĆ ANTE, Vojniči, LJUBUŠKI, vložek: 100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 2. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-30417
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03885 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/23952/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LH trgovsko podjetje d.o.o.,
Ljubljana, Rojčeva 21
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Rojčeva 21, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: LIU ZHONG DONG, No.
12, Fujian Road., QINGDAO, SHANDONG,
vložek: 60.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 17. 5. 1993; HAN BIN, 75, Guarhai
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2 Road., QINGDAO, vložek: 40.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 5. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30418
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03886 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/23917/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AKRIDIJA Trgovina, gostinstvo,
turizem d.o.o. LJUBLJANA
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Martina Krpana 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: GLAVAŠ JOSIP, 6. proletarske brigade, MODRIČA, vložek:
50.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 2.
1993; GLAVAŠ ANA, 6. proletarske brigade, MODRIČA, vložek: 50.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 19. 2. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30419
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03887 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/23876/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: CAR WASH - AVTO PRALNICA
Ljubljana, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Trdinova 5, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: KAPELLER INGO, Bundesstrasse 112, ARNOLDSTEIN, ne odgovarja, vstop: 18. 5. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Osnovni kapital družbe je: 15.000,00 ATS. Poslovni delež ustanovitelja Kapeller Ingo, Bundessstrasse
112, 9601 Arnoldstein, Avstrija je
15.000,00 ATS. Pravni pouk: Zoper sklep
lahko družbenik oziroma delničar gospodar-
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ske družbe in upnik gospodarske družbe v
roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30420
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03888 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/23500/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: CROSB d.o.o., trgovina, gostinstvo, turizem, LJUBLJANA
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Chengdujska 32, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: TADIĆ SVEN, T. Bakača 1,
SLAVONSKI BROD, vložek: 100.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 4. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30421
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03889 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/23350/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5782970
Firma: WAKONDA Trgovsko podjetje
d.o.o. LJUBLJANA
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Celovška cesta 123, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ERGOTIĆ MARIO, S. Sadića
73, PETRIJEVCI, vložek: 100.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 2. 3. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30422
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03890 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/23037/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ARIANA ELECTRONIC podjetje
za proizvodnjo elektronske opreme, no-
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tranjo in zunanjo trgovino, d.o.o., Ljubljana, Jožeta Jame 16
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Jožeta Jame 16, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČIPČIĆ DAMIR, Gunduličeva 53, ZAGREB, vložek: 100.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 4. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30423
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03891 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/23008/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TRIANGLE TRADING + TELECOM podjetje za trgovino in telekomunikacije d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šubičeva 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 14.600,00 SIT
Ustanovitelji: BOŽIČ WALTER, Ebrich
42, EISENKAPPEL, vložek: 14.600,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 2. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30424
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03892 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/22775/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VIS-PANDA Trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Majorja Lavriča 12, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: IHTIJAREVIČ SUAD, Janka
Balorde 38, VISOKO, vložek: 50.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 2. 1993; IHTIJAREVIČ ALBINA, Janka Balorde 38, VISOKO, vložek: 50.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 18. 2. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
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gistrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30425
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03893 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/22645/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MUHAMEDALI podjetje za trgovino, posredovanje, export-import,
d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Tabor 9, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: LJUTVIJI JAŠAR, Dolna Banjica, GOSTIVAR, vložek: 50.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 12. 2. 1993; ABDULAZIS HAJDARI, Gorna Banjica, GOSTIVAR,
vložek: 50.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 12. 2. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30426
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03894 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/22529/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5741971
Firma: ZELENA LINIA Trgovsko podjetje d.o.o. LJUBLJANA
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Podvozna pot 16, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: JURIĆ JOZO, Donji Svilaj,
ODŽAK, vložek: 100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 2. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe 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-30427
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03895 z dne 17. 4.
2000 pod št. vložka 4/00003/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5268338
Firma: SKLAD STAVBNIH ZEMLJIŠČ
OBČINE DOMŽALE
Pravno org. oblika: sklad
Sedež: Ljubljanska cesta 69, 1230
DOMŽALE
Ustanovitelji: OBČINA DOMŽALE, .,
1230 DOMŽALE, ostalo, vstop: 1. 1. 1986.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30428
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03896 z dne 17. 4.
2000 pod št. vložka 4/00006/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5269326
Firma: SKLAD STAVBNIH ZEMLJIŠČ
OBČINE KOČEVJE
Pravno org. oblika: sklad
Sedež: Ljubljanska 26, 1330 KOČEVJE
Ustanovitelji: OBČINA KOČEVJE, ., 1330
KOČEVJE, ostalo, vstop: 27. 12. 1985.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30429
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03897 z dne 23. 3.
2000 pod št. vložka 1/06748/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: FORMEX d.o.o., trgovsko podjetje, Ljubljana, Leninov trg 19
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Leninov trg 19, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOMAR JOŽE, Leninov trg
19, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30430
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03900 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/11856/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: INFORMACIJE IN PROPAGANDA d.o.o., Podjetje za marketing, propagando in zastopanje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Moše Pijadejeva 10, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: TOZD TELEVIZIJA SLOVENIJA, N.SUB.O., Moše Pijadejeva 10, 1000
LJUBLJANA, vložek: 50.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 10. 1990; ARBO INTERNATIONAL GESELLSCHAFT FUR INTERKONTINENTALE WERBEKOMMUNIKATION
MBH, Goethestr. 17, MUNCHEN, vložek:
50.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 9.
1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30431
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03901 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/06612/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: OPTIMA TRADE Podjetje za notranjo in mednarodno trgovino, p.o.,
Ljubljana, Parmova 41
Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Parmova 41, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: PODJETJE V ZASEBNI LASTNINI OPTIMA-PODJETJE ZA inženiring in
trgovino d.o.o., Polje 5, 6310 IZOLA, vložek:
2.000,00 SIT, ostalo, vstop: 27. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30432
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03902 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/07394/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: RADIO ŠPORT DIREKT p.o.,
Ljubljana
Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Resljeva 16, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 10.122,20 SIT
Ustanovitelji: ČASOPISNO PODJETJE
MLADINA, P.O, Resljeva 16, 1000 LJUBLJANA, vložek: 10.122,20 SIT, ostalo,
vstop: 15. 6. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30433
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03903 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/19979/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ZULI KOMERC podjetje za trgovino, uvoz, izvoz in gostinstvo, d.o.o.,
Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Tržaška c. 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 200.000,00 SIT
Ustanovitelji: ADEMI ZULKUFLI, Vas Golema Rečica, Tetovo, MAKEDONIJA, vložek:
100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 9.
1992; ADEMI ISMAIL, S.G. Rečica, TETOVO, MAKEDONIJA, vložek: 100.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 9. 9. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30434
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03904 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/19517/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: JAFA d.o.o. Trgovinsko in posredniško podjetje

Št.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Tržaška c. 02, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ADEMI JUSUF, Selo Golema, Rečica so Tetovo, REPUBLIKA MAKEDONIJA, vložek: 100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 7. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30435
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03905 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/21432/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: A.D.E. Podjetje za turizem, trgovino in inženiring, d.o.o., Ljubljana,
Pod gozdom 10
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Pod gozdom 10, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: FREIBURGHAUS STEFAN
DANIEL, 142 Carisbrooke road Newport,
ISLE OF WIGHT PO 30 IDQ, vložek:
34.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 11.
1992; BORISAVLJEVIĆ SANJA, Malešnica
54, ZAGREB HRVAŠKA, vložek: 33.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 11. 1992;
ŽNIDARIĆ ŽELJKO, Kneza Mislava 6, ZAGREB HRVAŠKA, vložek: 33.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 11. 11. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30436
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03906 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/18774/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: FRAN d.o.o.; inženiring, proizvodnja, trgovina, Tunjiška 2, Kamnik
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Tunjiška 2, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 12.000,00 SIT
Ustanovitelji: FRANTAR SVETOZAR, Tunjiška 2, 1240 KAMNIK, vložek: 4.000,00
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SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 4. 1992; JERIN
MIROSLAV, Jarčeva 16, 1230 DOMŽALE,
vložek: 4.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
4. 4. 1992; RADULIĆ NENAD, Ziherlova 2,
1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 4. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30437
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03907 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/22444/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: EUROEM Podjetje za uvoz, izvoz, trgovino in storitve d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cesta na Loko 19, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 4.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ODISEJ D.O.O., Bosanska
Krupa 27. julija 4, BOSNA IN HERCEGOVINA, vložek: 4.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 4. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30438
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03908 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/22802/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LJU - IDEA uvozno - izvozno
podjetje d.o.o., Ljubljana, Klemenčičeva 1
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Klemenčičeva 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: DONGHI PATRIZIA TERESA, Meda, Via Sondrio 8, MILANO, vložek:
100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 3. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
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gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30439
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03909 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/22893/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ANS podjetje za razvoj, raziskovanje, marketing, zunanjo in notranjo trgovino d.o.o., Ul. Bratov Učakar št.
14, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ul. Bratov Učakar št. 14, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 128.000,00 SIT
Ustanovitelji: NAĐVEGI ARON, Ilirska 87,
OSIJEK, vložek: 64.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 3. 1993; SOLAR NENAD,
Sjenjak 19, OSIJEK, vložek: 64.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 26. 3. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30440
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03910 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/23062/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AJ-ŠEF d.o.o., trgovsko podjetje za veleprodajo, maloprodajo ter izvoz in uvoz
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Drenikova 31, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: HASIPI ZURAP, D. Banjica, občina Gostivar, R. MAKEDONIJA, vložek: 50.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
2. 2. 1993; HASIPI ABDULBARI, D. Banjica, občina Gostivar, R. MAKEDONIJA, vložek: 50.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
2. 2. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe 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-30441
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03911 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/23304/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ING. PETER NACHTNEBEL
d.o.o. reklamno podjetje, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Stegne 11, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ING. PETER NACHTNEBEL KG, Babenbergerstr. 1, 8020 GRAZ,
vložek: 100.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 30. 3. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30442
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03912 z dne 30. 3.
2000 pod št. vložka 1/12748/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ADRILAS Podjetje za raziskave, razvoj, proizvodnjo in trženje laserske tehnologije in sistemov Ljubljana
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Stegne 7, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: ZAVOD STANKOKONSTRUKCIJA NPO ENIMS, 5 Donskay Proezd
st., 21 b, MOSKVA, ne odgovarja, vstop:
11. 1. 1990; ISKRA ELEKTROOPTIKA LJUBLJANA D.D., Stegne 7, 1000 LJUBLJANA,
ne odgovarja, vstop: 11. 1. 1990; PONTI
D.O.O., Trg revolucije 3, 1000 LJUBLJANA,
ne odgovarja, vstop: 11. 1. 1990; IMPORTEC, Via Roma 3, 33070 POLCENIGIO, ITALIJA, ne odgovarja, vstop: 11. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Osnovni kapital družbe je 265.000.- USD. Poslovni deleži ustanoviteljev so: -Zavod STANKOKONSTRUKCIJA, NPO ENIMS, Moskva, 5 Donskay Proezd st., 21 b, 125.000.- USD -ISKRA Elektrooptika Ljubljana d.d., Stegne 7, Ljubljana,
30.000.- USD -PONTI d.o.o., Ljubljana Trg
revolucije 3, 65.000.- USD -IMPORTEC,
Via Roma 3, 33070 Polcenigio, Italija,
45.000.- USD. Pravni pouk: Zoper sklep
lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v
roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-30443
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03913 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/19829/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LAMIA Trgovsko podjetje d.o.o.
Litija
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cankarjeva 1, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: DIZDAREVIČ FAIK, M. Suljanoviča 161, 79000 PRIJEDOR BIH, vložek: 100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 9. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30444
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03914 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/19757/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: EUROPRINT Storitve reklame
in ekonomske propagande, d.o.o., Ljubljana, Topniška 62
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Topniška 62, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 114.380,00 SIT
Ustanovitelji: GUZDEK HARALD, Damaschkestrasse 7, KLAGENFURT, vložek:
57.190,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 4.
1992; ROHRER FRANZ JOSEF, Krassnigstrasse 58, KLAGENFURT, vložek:
45.752,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 4.
1992; PISKERNIK ANTON, Lobnik 29, EISENKAPPEL, vložek: 11.438,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 29. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30445
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03915 z dne 30. 3.
2000 pod št. vložka 1/19597/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
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Firma: TERMOJADRAN Podjetje za
promet in trgovino d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Celovška 177, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: TERMOJADRAN PODUZEĆE ZA ENERGETSKO, PROIZVODNE, trgovačke i zastupničke poslove p.o., Marči br. 4,
RIJEKA, ne odgovarja, vstop: 25. 5. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Osnovni kapital družbe je: 2.000,00 DEM. Poslovni delež ustanovitelja je: -TERMOJADRAN Poduzeće za
energetsko, proizvodne, trgovačke i zastupničke poslove p.o., Rijeka, Marči br. 4,
2.000,00 DEM. Pravni pouk: Zoper sklep
lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v
roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30446
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03916 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/21549/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MERCANTILE - B.M.P. podjetje
za posredovanje in trgovino, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dunajska 367, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 143.125,00 SIT
Ustanovitelji: PELEMIŠ BRANKO, Pionirska 5, Kladenj, SARAJEVO, BIH, vložek: 143.125,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 12. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30447
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03917 z dne 30. 3.
2000 pod št. vložka 1/02457/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MIKROTRADE trgovina in inženiring, d.o.o. Titova 6, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Titova 6, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: MIKROHIT, RAČUNALNIŠTVO IN INŽENIRING, P.O., Titova 6, 1000

Št.

LJUBLJANA, vložek: 200,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 10. 1989; KIRN SREČO,
Cigaletova 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
300,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 10.
1989; BORISOV VLADIMIR, Moškričeva 37,
1000 LJUBLJANA, vložek: 300,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 9. 10. 1989; STANOVNIK
TONE, Zofke Kvedrove 12, 1000 LJUBLJANA, vložek: 300,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
9. 10. 1989; SLEVEC MIRO, Dragarjeva 4,
1230 DOMŽALE, vložek: 300,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 9. 10. 1989; KOROŠEC
LJUBO, Ceneta Štuparja 3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 300,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
9. 10. 1989; ŠTRBAC ZORAN, Povšetova
84, 1000 LJUBLJANA, vložek: 300,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 9. 10. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30448
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03918 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/06019/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: FERAX p.o., trgovina, uvoz - izvoz, svetovanje, Grosuplje, Spodnja Slivnica 20, Grosuplje
Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Spodnja Slivnica 20, 1290
GROSUPLJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: DROBNIČ RAFKO, Spodnja Slivnica 20, 1290 GROSUPLJE, vložek: 2.000,00 SIT, ostalo, vstop: 16. 1.
1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30449
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03919 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/12405/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KLI INFRASTRUKTURA družba
za infrastrukturno dejavnost, d.o.o., Logatec
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Tovarniška 36, 1370 LOGATEC
Osnovni kapital: 1.250.000,00 SIT
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Ustanovitelji: KLI LOGATEC, PODJETJE
ZA LESNO IN STROJNO proizvodnjo, trgovino in inženiring, p.o., Tovarniška 36, 1370
LOGATEC, vložek: 1.250.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 16. 4. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30450
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03920 z dne 30. 3.
2000 pod št. vložka 1/01656/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: RUDIS poslovna skupnost za
izgradnjo investicijskih objektov r.o. Trbovlje, Trg revolucije 11
Pravno org. oblika: r.o.
Sedež: Trg revolucije 11, 1420 TRBOVLJE
Ustanovitelji: USTANOVITELJI NA REGISTRSKEM LISTU 5 C, ., 1420 TRBOVLJE,
ostalo, vstop: 1. 2. 1980.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30451
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03921 z dne 30. 3.
2000 pod št. vložka 1/01827/02 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ASTRA Zunanja trgovina, p.o.
Kozina, Hrpelje 13 TOZD Splošni promet, Ljubljana, Titova 77
Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Titova 77, 1000 LJUBLJANA
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30452
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03922 z dne 24. 3.
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2000 pod št. vložka 1/07648/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: CENTER ZA RAZISKOVANJE
UPRAVLJANJA IN DELA p.o., Ljubljana,
Parmova 33
Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Parmova 33, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 920.793,00 SIT
Ustanovitelji: JUGOSLOVANSKI CENTER ZA TEORIJO IN PRAKSO SAMOUPRAVLJANJA EDVARD KARDELJ, Kardeljeva pl. 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
920.793,00 SIT, ostalo, vstop: 2. 7. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30453
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03923 z dne 31. 3.
2000 pod št. vložka 1/19439/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PHOENIX d.o.o., Trgovina,
Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Štefančeva ulica 8, 1000
LJUBLJANA
Ustanovitelji: AMARDEEP S. DAHIYA,
House number 389, Sector 21A, CHANDIGARH, INDIA, ne odgovarja, vstop: 12. 3.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Osnovni kapital družbe je 14.000,00 ATS. Poslovni delež ustanovitelja je: -Amardeep S. Dahiya, House
number 389, Sector 21A, Chandigarh, India, 14.000,00 ATS. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30454
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03924 z dne 31. 3.
2000 pod št. vložka 1/02031/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: EXTREME audio/video/computers p.o. Dunajska c. 21 Ljubljana
Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Dunajska c. 21, 1000 LJUBLJANA
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Osnovni kapital: 18.000,00 SIT
Ustanovitelji: ELEKTROTEHNA DO JUNEL, O.SOL.O. TOZD ELEX, izvoz-uvoz,
o.sol.o., Titova 51, 1000 LJUBLJANA, vložek: 18.000,00 SIT, ostalo, vstop: 25. 11.
1988.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-30455
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03925 z dne 3. 4.
2000 pod št. vložka 1/21416/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SL - FLORA Trgovsko podjetje
d.o.o., Ljubljana, Zaloška cesta 133
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Zaloška cesta 133, 1000
LJUBLJANA
Ustanovitelji: RODIN STIPE, Ljube
Omašića 56, KAŠTEL LUKŠIĆ, ne odgovarja, vstop: 26. 11. 1992; ŠILOVIĆ ERVIN,
Plinarska 87, SPLIT, ne odgovarja, vstop:
26. 11. 1992; KUZMANIĆ BOŽEN, Put
Žnjana 4, SPLIT, ne odgovarja, vstop:
26. 11. 1992; MARINKOVIĆ FREDI,
Tijardovićeva 32, SPLIT, ne odgovarja,
vstop: 26. 11. 1992; KUZMANIĆ ŽANINO,
Ivanićeva 32, SPLIT, ne odgovarja, vstop:
26. 11. 1992; REMETIN MARIO, Zagorski
put 23, KAŠTEL STAROG, ne odgovarja,
vstop: 26. 11. 1992; PETRIČ JOSIP, Put
Žnjana 40, SPLIT, ne odgovarja, vstop:
26. 11. 1992; PETRIČEVIĆ KREŠIMIR, Križine 22, SPLIT, ne odgovarja, vstop:
26. 11. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Osnovni
kapital družbe je: 2.000 DEM. Poslovni
deleži ustanoviteljev so: -RODIN STIPE,
Ljube Omašića 56, Kaštel Lukšić, 250
DEM -ŠILOVIĆ ERVIN, Plinarska 87, Split,
250 DEM -KUZMANIĆ BOŽEN, Put Žnjana 4, Split, 250 DEM -MARINKOVIĆ FREDI, Tijardovićeva 18, Split, 250 DEM
-KUZMANIĆ ŽANINO, Ivanićeva 32, Split,
250 DEM -REMETIN MARIO, Zagorski put
23, Kaštel Starog, 250 DEM -PETRIĆ JOSIP, Put Žnjana 40, Split, 250 DEM
-PETRIČEVIĆ KREŠIMIR, Križine 22, Split,
250 DEM. Pravni pouk: Zoper sklep lahko
družbenik oziroma delničar gospodarske
družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-30456
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03926 z dne 31. 3.
2000 pod št. vložka 1/09039/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AVI Podjetje za posredovanje,
p.o. Ljubljana, Škrabčeva 8/A
Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Škrabčeva 8/A, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100,00 SIT
Ustanovitelji: ČEBULJ IVA, ŠKRABČEVA
8/A, 1000 LJUBLJANA, vložek: 100,00
SIT, ostalo, vstop: 25. 9. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30457
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03927 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/09618/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MARK NET INTERNATIONAL
podjetje za trgovino in inženiring, d.d.,
Ljubljana
Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Dunajska 53, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 15.000,00 SIT
Ustanovitelji: MARK D.O.O., KOMENSKEGA 7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 10.
1990; ŽGALIN IZTOK, CELOVŠKA 125,
1000 LJUBLJANA, vložek: 10.500,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 10. 10. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-30458
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03928 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/02244/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TRANSPORT - MARKETING
LJUBLJANA d.o.o., Cesta na Brdo 12,
Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
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Sedež: Cesta na Brdo 12, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.306,00 SIT
Ustanovitelji: MARKOVIĆ BOGDAN, Stara
cesta 43, 1360 VRHNIKA, vložek: 2.306,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 8. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30459
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03929 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/23631/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DURMISH TURIST Turistična
agencija, export-import, d.o.o., Ljubljana, Clevelandska 21/a
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Clevelandska 21/a, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: DURMISH BELULI, S.Belovište, GOSTIVAR, vložek: 100.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 12. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30460
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03930 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/23569/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ASKAR export-import d.o.o.,
1000 Ljubljana, Slovenska 55/I
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Slovenska 55/I, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.506,00 SIT
Ustanovitelji: HEROVIĆ ŠEFTO, M.Engelsa 18, SARAJEVO, vložek: 100.506,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 2. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
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spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30461
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03931 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/20123/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BOMAR trgovina in storitve,
d.o.o., Ljubljana, Stegne 21
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Stegne 21, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.506.266,30 SIT
Ustanovitelji: BOMAR, IMPORT-EXPORT Ges. m. b. H., Mariahilfer Strasse 74
b, WIEN, vložek: 2.506.266,30 SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 10. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30462
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03932 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/20112/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DUX export import d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cesta dveh cesarjev 176,
1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji:
SRŠEN
MIHAEL,
Wardeinstrasse 82, MUNCHEN, vložek:
100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 10. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30463
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03933 z dne 28. 3.
2000 pod št. vložka 1/24442/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: HAP-INTERNATIONAL gradbeni
consulting, d.o.o., Ljubljana, Štihova 24
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Štihova 24, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: BREITENEDER FRIEDERICH GINO, Willi-HafenscherGasse 3a, VOSENDORF, vložek: 100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 6. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30464
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03934 z dne 28. 3.
2000 pod št. vložka 1/24402/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SEMPER-S trgovina, storitve in
proizvodnja, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dunajska 21, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: PLEHO FERID, Dž. Bijedića
št. 212, SARAJEVO, vložek: 100.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 7. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30465
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03935 z dne 28. 3.
2000 pod št. vložka 1/24296/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: HEILONGJIANG mednarodna
trgovina, d.o.o., Ljubljana - Novo Polje,
Cesta IX/11
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Novo Polje, Cesta IX/11, 1260
LJUBLJANA POLJE
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: XU ZAI LIN, ., CHINA, vložek: 100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
7. 5. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
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gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30466
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03936 z dne 28. 3.
2000 pod št. vložka 1/24256/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: HERB’S COMPANY Trgovsko
podjetje, d.o.o., Majorja Lavriča 12 Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Majorja Lavriča 12, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: BALLARIN GIANNINO, Via
Bafile 428, JESOLO LIDO, vložek:
100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 4. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30467
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03937 z dne 28. 3.
2000 pod št. vložka 1/24179/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MARANTA trgovina, uvoz, izvoz,
d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šmartinska 152, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: RADOVANOVIĆ DARIO,
Braće Ribara 4, SARAJEVO, vložek:
100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 7.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30468
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03938 z dne 28. 3.
2000 pod št. vložka 1/23754/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
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iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KARDINAL mednarodna trgovina, d.o.o., Ljubljana, Dolenjska c. 244
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dolenjska c. 244, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠABANI MUHAMEDNAFI,
Gorna Banica, GOSTIVAR, vložek: 40.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 4. 1993; ŠABANI RESUL, Gorna Banica, GOSTIVAR, vložek: 30.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 4. 1993; ŠABANI DŽEVAT, Gorna Banica, GOSTIVAR, vložek: 30.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 22. 4. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30469
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03939 z dne 28. 3.
2000 pod št. vložka 1/05077/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SELECTA trgovsko podjetje,
p.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Dunajska 21, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: GORJUP PETER, Kettejeva 14, 6310 IZOLA, vložek: 2.000,00 SIT,
ostalo, vstop: 12. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30470
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03940 z dne 28. 3.
2000 pod št. vložka 1/04859/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: JOPEX Posrednik Jevnica, p.o.
Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Jevnica 36, 1281 JEVNICA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠTEFANČIČ JOŽE, Jevnica 36, 1281 JEVNICA, vložek: 2.000,00
SIT, ostalo, vstop: 8. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30471
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03941 z dne 28. 3.
2000 pod št. vložka 1/03921/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KROIMPEX Podjetje za turizem,
gostinstvo in mednarodno trgovino, p.o.,
Ljubljana, Župančičeva 14
Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Župančičeva 14, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KROUPA ŽARKO, Župančičeva 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 SIT, ostalo, vstop: 12. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30472
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03942 z dne 28. 3.
2000 pod št. vložka 1/02460/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PALS Domžale p.o. Podjetje za
proizvodnjo zaščitnih sredstev in dišav,
Borova 3, Vir, p. Domžale
Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Borova 3, 1230 VIR, P. DOMŽALE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ERNSTSCHNEIDER MARJAN, Kersnikova 7, 1230 DOMŽALE, vložek: 666,70 SIT, ostalo, vstop: 16. 6.
1989; POTOČNIK BOGOMIR, Ljubljanska
23, 1233 DOB, vložek: 666,65 SIT, ostalo, vstop: 16. 6. 1989; CEGNAR MATJAŽ,
Zbilje 22, 1215 MEDVODE, vložek: 666,65
SIT, ostalo, vstop: 1. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe 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-30473
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03943 z dne 28. 3.
2000 pod št. vložka 1/23356/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TOPC0 Trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: C. 24. junija 80, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: PAVLJAŠEVIĆ PREDRAG,
R. Bosnića br. 5, BANJA LUKA, vložek:
100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 2.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30474
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03944 z dne 28. 3.
2000 pod št. vložka 1/23469/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: INTERCHANGE storitve, Ljubljana, d.o.o. Firma v angleščini: INTERCHANGE, service activities, Ljubljana,
ltd.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Mestni trg 24, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: EUROPE INTERCHANGE
B.V., Baronielaan 99, 4818 PC, Breda, NIZOZEMSKA, vložek: 100.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 5. 3. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30475
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03945 z dne 28. 3.
2000 pod št. vložka 1/20277/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PACCO TRADE Proizvodno in
trgovsko podjetje d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Št.

Sedež: Cesta v mestni log 1, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: CVIJIĆ ČEDO, VI. Prolet.
udar. brig. 24, MODRIČA, vložek:
100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
13. 10. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30476
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03946 z dne 28. 3.
2000 pod št. vložka 1/20314/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VEČERNICA Podjetje za trgovsko poslovanje, inženiring, zunanjo in notranjo trgovino in turistične usluge, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ulica 28. maja 67, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 186.000,00 SIT
Ustanovitelji: GHOLAM REZA JAFARI,
Bakh Taran, IRAN, vložek: 186.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 30. 9. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30477
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03947 z dne 28. 3.
2000 pod št. vložka 1/20429/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PRVA LJUBLJANSKA RAZVOJNA DRUŽBA Podjetje za poslovanje
z nepremičninami d.o.o., Topniška 43,
Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Topniška 43, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 103.100,00 SIT
Ustanovitelji: KNOEBL ERICH, Schloss
Neu-Egling, 8110 MURNAU, vložek:
103.100,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 5. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem po-
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slovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-30478
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03948 z dne 28. 3.
2000 pod št. vložka 1/20569/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SANICOM Trgovsko podjetje
d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Tržaška 118, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: HUBANA SENAD, Đure Salaja 33, SARAJEVO, vložek: 50.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 20. 11. 1992; HUBANA DAMIR, Marjana Baruna 2a, SARAJEVO, vložek: 50.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 20. 11. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30479
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03949 z dne 4. 4.
2000 pod št. vložka 1/20718/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PUNTA NORD import-export
d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šišenska 17, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: NORD ADRIATICA S.R.L.,
Via Isonzo 18, MOSSA, ne odgovarja,
vstop: 4. 11. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Osnovni kapital družbe je: 1.800.000 ITL Poslovni delež ustanovitelja je: -NORD ADRIATICA S.r.l., Via
Isonzo 18, Mossa, Italia, 1.800.000 ITL.
Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik
oziroma delničar gospodarske družbe in
upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od
objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri
tem sodišču.
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Sr-30480
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03950 z dne 28. 3.
2000 pod št. vložka 1/20801/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MURITEX-TRADE d.o.o., Podjetje za trgovino, posredovanje in zastopanje, Ljubljana, Tržaška 51
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Tržaška 51, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: MISIRLIĆ MURADIF, Marije
Bursać, BANJA LUKA, vložek: 100.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 11. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30481
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03951 z dne 4. 4.
2000 pod št. vložka 1/20931/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ALIM Trgovsko podjetje d.o.o.
Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šmartinska 28, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: HASIPI ABDULALIM, D. Banjica, GOSTIVAR, vložek: 100.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 4. 12. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30482
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03952 z dne 28. 3.
2000 pod št. vložka 1/20961/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ŠANDOR Servisne storitve in
trgovina z rezervnimi deli za avtomobile, d.o.o., Ljubljana, Salendrova 6
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Salendrova 6, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
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Ustanovitelji: VUKASOVIČ NEVEN, Kupreška 2, SARAJEVO, vložek: 95.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 1. 1993; LUŽAIČ VEROLJUB, Albanska 13, SARAJEVO, vložek: 5.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 6. 1. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30483
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03953 z dne 28. 3.
2000 pod št. vložka 1/21234/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: CEKOMP Cestno komunalno
podjetje, d.o.o., Kidričeva 14, Domžale
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kidričeva 14, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: MEHMEDOVSKI VEBIJA,
Struga S. Labuništa, LABUNIŠTA, vložek:
100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 11. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30484
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/03954 z dne 28. 3.
2000 pod št. vložka 1/21316/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ERSEJ Podjetje za trgovino,
posredovanje, export-import, d.o.o.,
Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Tabor 9, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: NUREDINI MUZAFER, D.
Banjica, GOSTIVAR, vložek: 100.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 1. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-

spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30485
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/04142 z dne 31. 3.
2000 pod št. vložka 1/16738/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BLACK BIRD d.o.o., podjetje
za trgovino in zastopanje, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Tržaška 118, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOS ZDENKO, Ul. bratov
Učakar 30, 1000 LJUBLJANA, vložek:
10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30486
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/04277 z dne 1. 8.
2000 pod št. vložka 1/11314/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5697131
Firma: OSVIC Podjetje za obrtne storitve, vodovod in centralno napeljavo,
d.o.o., Podmolniška 44, Dobrunje Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Podmolniška 44, 1000 LJUBLJANA DOBRUNJE
Osnovni kapital: 1.523.000,00 SIT
Obveznosti plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame/jo:
POLŠE JANEZ, Podmolniška cesta 44,
Podmolnik, 1261 DOBRUNJE, vložek:
761.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 2. 1991; POLŠE MARIJA, Podmolniška cesta 44, Podmolnik, 1261 DOBRUNJE, vložek: 761.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 5. 1994.
Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena zakona o gospodarskih družbah (Ur.list RS, št. 30/93,
v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega
registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. V skladu z določilom drugega odstavka 398. člena ZGD sklep o izbrisu
družbe vsebuje tudi imena in naslove družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila
vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
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pritožba v roku 15 dniod objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-30487
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/04297 z dne 4. 4.
2000 pod št. vložka 1/06107/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BESTEX d.o.o. podjetje za marketing in inženiring Arharjeva 12, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Arharjeva 12, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: SREBOT JANEZ, Poljedelska
9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 100,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 28. 12. 1989; BOLJTE
MARJAN, Strašo Pindur 7/1-10, VINICA, vložek: 1.800,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 12. 1989; JANUŠIČ MARIO, Zajčeva pot
40, 1000 LJUBLJANA, vložek: 100,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 28. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-31347
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/05257 z dne 10. 4.
2000 pod št. vložka 1/17899/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TOS Trgovina na terenu in
ostale storitve, d.o.o. Trbovlje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Knezdol 3, 1420 TRBOVLJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZUPAN ROBERT, Knezdol
3, 1420 TRBOVLJE, vložek: 4.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992; BOŽJAK
URŠKA, Novi dom 33b, 1420 TRBOVLJE,
vložek: 4.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-31348
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/05258 z dne 10. 4.

Št.

2000 pod št. vložka 1/21158/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: T.S.TRADING Trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Cesta Dolomitskega odreda 12 a
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cesta Dolomitskega odreda
12 a, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠVIGELJ TOMAŽ, Cesta
Dolomitskega odreda 12a, 1000 LJUBLJANA, vložek: 100.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 14. 1. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-31922
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/05902 z dne 12. 4.
2000 pod št. vložka 1/01866/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SOZD GOZDARSTVO-KMETIJSTVO KOČEVJE n.sol.o. Kočevje, Kolodvorska 25
Pravno org. oblika: SOZD
Sedež: Kolodvorska 25, 1330 KOČEVJE
Ustanovitelji: GOZDNO GOSPODARSTVO
KOČEVJE, N.SOL.O., Kolodvorska 25, 1330
KOČEVJE, ostalo, vstop: 13. 9. 1982; KMETIJSKO GOSPODARSTVO KOČEVJE,
N.SOL.O., Kolodvorska 25, 1330 KOČEVJE,
ostalo, vstop: 13. 9. 1982; GRADBENO PODJETJE GRAMIZ, P.O., Kolodvorska 23,
1330 KOČEVJE, ostalo, vstop: 13. 9. 1982.
Obrazložitev: Premoženje SOZDa prevzamejo ustanoviteljice. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-31923
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/05914 z dne 25. 4.
2000 pod št. vložka 1/00439/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5035767
Firma: TOVARNA KOVINSKE GALANTERIJE p.o. - v stečaju
Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Slovenčeva 15, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: TOZD PROIZVODNJA KOVINSKE
GALANTERIJE
LJUBLJANA,
n.sub.o., Tolstojeva 44, 1000 LJUBLJANA,
ostalo, vstop: 19. 9. 1974; TOZD PROIZ-
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VODNJA KOVINSKE GALANTERIJE ŠMARJE, n.sub.o, Šmarje 16, 6000 KOPER,
ostalo, vstop: 19. 9. 1974.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-31924
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/05915 z dne 14. 4.
2000 pod št. vložka 1/01118/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SOZD ZDRUŽENA CESTNA PODJETJA SLOVENIJE n.sub.o. LJUBLJANA, Linhartova 7
Pravno org. oblika: n.sub.o.
Sedež: Linhartova 7, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: CESTNO PODJETJE CELJE, Jurčičeva 1, 3000 CELJE, ostalo,
vstop: 15. 8. 1974; CESTNO PODJETJE
NOVA GORICA, Prvomajska 52, 5000 NOVA GORICA, ostalo, vstop: 15. 8. 1974;
CESTNO PODJETJE KOPER, Ulica 15. maja 1, 6000 KOPER, ostalo, vstop: 15. 8.
1974; CESTNO PODJETJE KRANJ, Jezerska 20, 4000 KRANJ, ostalo, vstop: 15. 8.
1974; CESTNO PODJETJE LJUBLJANA,
Stolpniška ul. 10, 1000 LJUBLJANA, ostalo, vstop: 15. 8. 1974; CESTNO PODJETJE MARIBOR, Iztokova ul. 30, 2000 MARIBOR, ostalo, vstop: 15. 8. 1974; CESTNO PODJETJE NOVO MESTO, Ljubljanska c. 8, 8000 NOVO MESTO, ostalo,
vstop: 15. 8. 1974; PODJETJE ZA VRZDRŽEVANJE AVTOCEST, Titova 64, 1000
LJUBLJANA, ostalo, vstop: 15. 11. 1979.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-31925
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/05916 z dne 14. 4.
2000 pod št. vložka 1/01499/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SOZD SLOVENIJA AVTO trgovina, servisi, izvoz-uvoz o.o.
Pravno org. oblika: o.o.
Sedež: Celovška 150, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji:
ZASTAVA
AVTO,
N.SOL.O., LJUBLJANA, CELOVŠKA 150,
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Celovška 150, 1000 LJUBLJANA, ostalo,
vstop: 5. 4. 1978; DO VELOMOTOR, P.O.,
LJUBLJANA, CELOVŠKA 150, Celovška
150, 1000 LJUBLJANA, ostalo, vstop: 5. 4.
1978; DO AVTOMERKUR, N.SOL.O.,
LJUBLJANA, CELOVŠKA 150, Celovška
150, 1000 LJUBLJANA, ostalo, vstop: 5. 4.
1978; DO AVTO - IMPEX, P.O., LJUBLJANA, CELOVŠKA 150, Celovška 150, 1000
LJUBLJANA, ostalo, vstop: 5. 4. 1978.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-31926
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/05917 z dne 14. 4.
2000 pod št. vložka 1/01534/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SOZD INTEGRAL združene delovne organizacije za opravljanje prometne, delavniške, proizvodne, gostinsko- turistične in hotelske dejavnosti, o.o.
Pravno org. oblika: o.o.
Sedež: Titova c. 38, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: LJUBLJANSKI POTNIŠKI
PROMET LP LJUBLJANA, n.sol.o., Ljubljana, Celovška c. 164, Celovška c. 164, 1000
LJUBLJANA, ostalo, vstop: 15. 8. 1978;
MEDKRAJEVNI POTNIŠKI PROMET SAP
LJUBLJANA, n.sol.o., Ljubljana, Središka 4,
Središka 4, 1000 LJUBLJANA, ostalo, vstop:
15. 8. 1978; TOVORNI PROMET VIATOR
LJUBLJANA, N.SOL.O., Ljubljana, Celovška
c. 166, Celovška c. 166, 1000 LJUBLJANA, ostalo, vstop: 15. 8. 1978; VZDRŽEVANJE CESTNIH VOZIL VV LJUBLJANA,
N.SOL.O., Ljubljana, Celovška c. 166, Celovška c. 166, 1000 LJUBLJANA, ostalo,
vstop: 15. 8. 1978; GOSTINSTVO, TURIZEM IN ŽIČNICE GOLFTURIST, n.sol.o.,
Ljubljana, Trdinova 3, Trdinova 3, 1000
LJUBLJANA, ostalo, vstop: 15. 8. 1978; DO
MESTNI POTNIŠKI PROMET, P.O. LJUBLJANA, Celovška 166, Celovška 166, 1000
LJUBLJANA, ostalo, vstop: 6. 12. 1979;
PROIZVODNO TRANSPORTNO PODJETJE
AVTORADGONA, n.sol.o., Gornja Radgona,
Ljutomerska 26, Ljutomerska 26, 9250
GORNJA RADGONA, ostalo, vstop: 22. 11.
1980; AVTOBUSNA POSTAJA LJUBLJANA,
P.O., LJUBLJANA, Trg OF 4, Trg OF 4, 1000
LJUBLJANA, ostalo, vstop: 28. 5. 1980; DELAVNICE PREVALJE, P.O., PREVALJE,
PERZONALI 48, Perzonali 48, 2391 PREVALJE, ostalo, vstop: 12. 8. 1980; LPP,
LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, O.O.,
Celovška c. 160, 1000 LJUBLJANA, ostalo,
vstop: 29. 6. 1981; EUROTRANS, DELOVNA ORGANIZACIJA ZA MEDNARODNI transport in špedicijo, p.o., Ribnica, Šeškova
15, Šeškova 15, 1310 RIBNICA, ostalo,
vstop: 28. 12. 1981; PREVOZNIŠTVO DONAT, P.O., ROGAŠKA SLATINA, Kidričeva
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ul. 30, Kidričeva ul. 30, 3250 ROGAŠKA
SLATINA, ostalo, vstop: 17. 9. 1982.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-31927
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/05918 z dne 14. 4.
2000 pod št. vložka 1/01580/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: POSLOVNA SKUPNOST ŽIVILSKE INDUSTRIJE SLOVENIJE o.sol.o.
Pravno org. oblika: o.sol.o.
Sedež: Nazorjeva 12, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: USTANOVITELJI NA REGISTRSKEM LISTU 5 C, ., 1000 LJUBLJANA, ostalo, vstop: 7. 12. 1978.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-31928
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/05919 z dne 14. 4.
2000 pod št. vložka 1/01680/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: POSLOVNA SKUPNOST ZA
RAZVOJ KMETIJSTVA IN ŽIVILSKE INDUSTRIJE SLOVENIJE, r.o.
Pravno org. oblika: r.o.
Sedež: Miklošičeva 4/III, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: USTANOVITELJI NA REGISTRSKEM LISTU 5 C, ., 1000 LJUBLJANA, ostalo, vstop: 5. 12. 1978.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-31929
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/05920 z dne 14. 4.

2000 pod št. vložka 1/01723/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MELOS proizvodnja glasbil in
učil p.o. Trdinov trg 4 Mengeš
Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Trdinov trg 4, 1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 23.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: ELEKTROTEHNA ELEX INTERNATIONAL TRADE, P.O., Titova 51,
1000 LJUBLJANA, vložek: 23.000.000,00
SIT, ostalo, vstop: 5. 4. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-31930
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/05921 z dne 14. 4.
2000 pod št. vložka 1/01981/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MIKRA Razvoj in aplikacije računalniških sistemov - v ustanavljanju,
Ljubljana, Tržaška 132
Pravno org. oblika:
Sedež: Tržaška 132, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: OBČINSKA KONFERENCA
ZSMS LJUBLJANA VIČ RUDNIK, Ljubljana,
Trg MDB 14, Trg MDB 14, 1000 LJUBLJANA, ostalo, vstop: 8. 4. 1988.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-31931
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/05922 z dne 14. 4.
2000 pod št. vložka 1/04681/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: EMONA GLOBAL trgovina in
storitve - d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šmartinska 130, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 3.883.395,00 SIT
Ustanovitelji: EMONA COMMERCE
D.O.O., Šmartinska 130, 1000 LJUBLJANA, vložek: 776.679,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 29. 12. 1989; EMONA OBALA
D.O.O., Trg JLA 12, 6000 KOPER, vložek:
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776.679,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
29. 12. 1989; PILAR CORPORATION SA,
2, rue Albert Gos, 1206 ŽENEVA, ŠVICA,
vložek: 2.330.037,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 20. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-31932
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/05923 z dne 14. 4.
2000 pod št. vložka 1/06564/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KDM Turizem in trgovina, Ljubljana, p.o.
Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Mestni trg 17, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 500,00 SIT
Ustanovitelji: KUHAR MITJA, Mestni trg
17, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 SIT,
ostalo, vstop: 10. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-31933
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/05924 z dne 14. 4.
2000 pod št. vložka 1/10033/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: B+B SLOVENIJA CESTE TEHNIKA podjetje za gradbeništvo in inženiring z omejeno odgovornostjo, Ljubljana, Pražakova 8
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Pražakova 8, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 140.000,00 SIT
Ustanovitelji: BILFINGER + BERGER Bauktiengesellschaft, Carl-Reiss-Platz 1-5, 6800
6800 MENNHEIM 1, vložek: 84.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 5. 12. 1990; SLOVENIJA CESTE TEHNIKA OBNOVA, P.O., Titova
38, 1000 LJUBLJANA, vložek: 56.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
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sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-31934
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/05925 z dne 14. 4.
2000 pod št. vložka 1/11462/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ARS AREA podjetje za svetovanje, načrtovanje, organizacijo in posredovanje pri izgradnji in opremljanju delovnega in bivalnega prostora p.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Hacquetova 16, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: PETROVIĆ DRAGO, Vrhovci, Cesta XI/2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 SIT, ostalo, vstop: 15. 2. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-31935
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/05926 z dne 14. 4.
2000 pod št. vložka 1/19493/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: RIBOMATERIAL trgovsko podjetje, d.o.o. Kresnice 3 a
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kresnice 3 a, 1281 KRESNICE
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: RIBOMATERIJAL TRGOVAČKO PODUZEČE ZA PROMET NA veliko i malo s potpunom odgovornošču, Tomašičeva 6, ZAGREB, vložek: 100.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 13. 6. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-31936
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/05927 z dne 14. 4.
2000 pod št. vložka 1/19952/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
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iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SFINGA COMMERCE Trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Dolenjska cesta 55
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dolenjska cesta 55, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: VATREN ŽANKO, Bazana
2, SINJ, vložek: 100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-31937
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/05928 z dne 14. 4.
2000 pod št. vložka 1/21722/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TULJO trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana-Polje
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Novo Polje C. X./73, 1260
LJUBLJANA-POLJE
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: PALIĆ JAKOV, Kanarinska
ulica 38A, ZAGREB, vložek: 100.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 1. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-31938
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/05929 z dne 14. 4.
2000 pod št. vložka 1/21802/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GLOPE podjetje za trgovino in
zastopanje, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Mestni trg 24, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: CERGUENI DRAGICA SONJA, Salita di Raute 54, TRST ITALIJA, vložek: 100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
8. 3. 1993.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-31939
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/05930 z dne 14. 4.
2000 pod št. vložka 1/21913/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: FIN-EST export-import, d.o.o.
Medvode
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kebetova 7, 1215 MEDVODE
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZANINI FABIO, Via Grabizio
30, GORIZIA, ITALIA, vložek: 20.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 10. 12. 1992; CHINESE ALESSANDRO, Vle XX settembre 102/
1, GORIZ GORIZIA, ITALIA, vložek:
20.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 12.
1992; PICCIN FRANCO, Via Patrioti 56/1,
FARRA FARRA DI SOLIGO, ITALIA, vložek:
20.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 12.
1992; EUROSERVICE S.N.C. DI CEJ A. &
C., Androna della Pargola 26, GORIZIA, ITALIA, vložek: 40.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 10. 12. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-31940
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/05931 z dne 14. 4.
2000 pod št. vložka 1/21987/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BELL - COIN družba za organiziranje zabavnih iger d.o.o., Ljubljana,
Slovenska 54
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Slovenska 54, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: ALBERICI S.N.C. DI AUGUSTO ALBERICI & C, 40024 Castel San Pietro
Terme, BOLOGNA, VIA MIGLIOLI 23, ITALIA,
ne odgovarja, vstop: 21. 12. 1992; CAVAZZA WALTER, Bologna, Via Murri 195/II, ITALIJA, ne odgovarja, vstop: 21. 12. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
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32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Osnovni kapital družbe je:
1.500.000, - LIT. Poslovni deleži ustanoviteljev so: -ALBERICI s.n.c. di AUGUSTO ALBERICI & C, 40024 Castel San Pietro Terme,
Bologna, Via Miglioli n. 23, Italija, 750.000, LIT -CAVAZZA WALTER, Bologna, Via Murri
195/II, Italija, 750.000, - LIT. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar
gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-31941
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/05932 z dne 14. 4.
2000 pod št. vložka 1/22218/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SECURITY TRANSPORT &
BANK SERVICE d.o.o., Ljubljana, Petrovičeva 7/III
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Petrovičeva 7/III, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: SICHERHEITSTRANSPORT
SERVICE GES.M.B.H, Maderspergerstrasse
8, CELOVEC, AVSTRIJA, vložek: 100.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 3. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-31942
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/05933 z dne 14. 4.
2000 pod št. vložka 1/22635/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SEBA Trgovsko in proizvodno
podjetje, d.o.o., Ljubljana-Šmartno, Cesta Cirila Kosmača 1
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cesta Cirila Kosmača 1, 1211
LJUBLJANA-ŠMARTNO
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: BERBEROVIČ ZLATAN, O.
Pobjednika 9, SARAJEVO, BIH, vložek:
100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 3. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-

spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-31943
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/05934 z dne 14. 4.
2000 pod št. vložka 1/22647/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: JAKUP Podjetje za trgovino,
posredovanje, export-import, d.o.o.,
Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Poljanska c. 22/b, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: JAKUP HASIPI, Dolna Banjica, 91230 Gostivar, REPUBLIKA MAKEDONIJA, vložek: 50.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 2. 1993; DŽELAL ČAZIMI,
Dolna Banjica, 91230 Gostivar, REPUBLIKA MAKEDONIJA, vložek: 50.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 9. 2. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-31944
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/05935 z dne 14. 4.
2000 pod št. vložka 1/23914/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GAAR Podjetje za trgovino, zastopanje, export-import d.o.o., Chendujska 6, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Chendujska 6, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: GAAR WERNER, WAGNA,
LEITRING, Leitringerstrasse 27, AVSTRIJA,
vložek: 50.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 2. 1993; AUTOBEDARF WERNER GAAR, KFZ-ZUBEHOER UND Ersatzteile-Handel, A-8430 Leibnitz, Suedtirolerstrasse 2,
AVSTRIJA, vložek: 50.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 2. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe 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-31945
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/05936 z dne 17. 4.
2000 pod št. vložka 1/23918/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BERNARDO d.o.o. trgovina na
malo in veliko, proizvodnja usnjene galanterije in obutve, komerciala, uvoz-izvoz, rent-a-car
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šmartinska 130, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: JOCHUM BERNHARD, Siebenburgengasse 77, 9073 VIKTRING
AUSTRIA, vložek: 90.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 2. 1993; WINKLER DANIEL, Sonnengasse 3, 9020 KLAGENFURT
AUSTRIA, vložek: 10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 2. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-31946
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/05937 z dne 17. 4.
2000 pod št. vložka 1/23956/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TOTEEL mednarodna trgovina
d.o.o., Ljubljana, Jana Husa 24
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Jana Husa 24, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: NAGM ELDIN MOHAMED
SEID AHMED, Janoob 10/24, KASSALA,
SUDAN, vložek: 50.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 4. 1993; IDRIS OSMAN
ALI, Mirgania Janoob 10/24, Kassala, SUDAN, vložek: 50.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 4. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-31947
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/05938 z dne 17. 4.
2000 pod št. vložka 1/24538/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

Št.

iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DESEGO gostinstvo, trženje,
storitve, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kolodvorska 9, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: CHEN AIYING & CO
GES.M.B.H., Brucker Bundesstr. 9, 5700
ZELL/SEE, vložek: 50.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 5. 1993; LIU YAO HUI,
Capital Airport Area, CHAO YANG DISTRIC,
PEKING, vložek: 50.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 5. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe 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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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Jarška c. 18, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: SCHMIED VALENTIN, Velthof gasse 45, KLAGENFURT, AVSTRIJA,
vložek: 33.333,50 SIT, ne odgovarja,
vstop: 6. 7. 1993; VALENTIN MICHAEL,
Ferlach, Klagenfurterstrasse 29, AVSTRIJA, vložek: 33.333,50 SIT, ne odgovarja,
vstop: 6. 7. 1993; POTKOLNJAK LJUBOMIR, Sanski most, Dabah, R BOSNA IN
HERCEGOVINA, vložek: 33.333,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 6. 7. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-31948
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/05939 z dne 17. 4.
2000 pod št. vložka 1/24777/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ZMAJSKI TRADING trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Slovenska cesta 11, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: EURO INVEST INTERNATIONAL, DUBLIN IRSKA, Dublin, IRSKA,
vložek: 65.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 28. 6. 1993; DR. PETER ANDREW
LIVSEY GREENHALGH, 138 Humber Road, Blackheat, LONDON, SE3 7LY, ANGLIJA, vložek: 35.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 28. 6. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-32666
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/06727 z dne 17. 4.
2000 pod št. vložka 1/22896/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GOLD DRAGON Podjetje za trgovino, gostinstvo in turizem d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Oražnova 13, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZHOU JIN RONG, XV Havesi Gyla UT 23/I/5, BUDAMPEST, vložek:
75.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 5.
1992; WANG HUI, XV Havesi Gyla UT 23/
I/5, BUDAMPEST, vložek: 15.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 18. 5. 1992; YU XIN,
XV Havesi Gyla UT 23/I/5, BUDAMPEST,
vložek: 10.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 18. 5. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-31949
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/05940 z dne 17. 4.
2000 pod št. vložka 1/24941/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TOP INTERNATIONAL 2000 izvozno - uvozno in zastopniško podjetje,
d.o.o., Ljubljana

Sr-32667
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/06728 z dne 17. 4.
2000 pod št. vložka 1/24768/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ZIDARSTVO IN FASADERSTVO
NEBIH storitveno podjetje, d.o.o., Selo 1,
Ihan, Domžale
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Selo 1, Ihan, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: BYTYQI ZEQIR, Semetište, SUVA REKA, vložek: 100.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 10. 3. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-32668
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/06729 z dne 17. 4.
2000 pod št. vložka 1/23733/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: POWERFILL proizvodno in trgovsko podjetje s tekstilnimi izdelki,
d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vojkova 63, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 203.118,00 SIT
Ustanovitelji: ROBERT LINDNER-FABRIK FUR NADELFILZE UND POLSTERVLIESE NFG. DR. MARTINA SOMMEREGGER, Lindnerweg 6, MULLNERN-VILLACH,
vložek: 203.118,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 14. 5. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-32669
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/06730 z dne 17. 4.
2000 pod št. vložka 1/23586/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ISADE SUMAX Podjetje za izvoz, uvoz, zastopstva in posredovanje
d.o.o., Parmova 53, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Parmova 53, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 138.000,00 SIT
Ustanovitelji: ISADE HOLDING SA LUGANO, Via Gaggini da Bisone 9, LUGANO,
vložek: 138.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 26. 4. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
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ka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-32670
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/06731 z dne 17. 4.
2000 pod št. vložka 1/23077/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KRITIKA import - export d.o.o.,
Ljubljana, Glavarjeva 12
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Glavarjeva 12, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: JAGUŠT DAVOR, Kopernikova 1, ZAGREB, vložek: 100.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 25. 3. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-32671
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/06732 z dne 17. 4.
2000 pod št. vložka 1/24053/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SAN MARINO Podjetje za notranje in zunanjetrgovinski promet
d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Jamova 72, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: LJUBEŠIĆ ERMENEĐILDO,
Selina 26/a, LOVREČ, vložek: 100.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 1. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-32672
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/06733 z dne 17. 4.
2000 pod št. vložka 1/01829/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: INTERNA BANKA ZDRUŽENIH
PROIZVAJALCEV STROJNE OPREME
LJUBLJANA, n.sub.o.
Pravno org. oblika: n.sub.o.
Sedež: Kardeljeva ploščad 24/3,
1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: USTANOVITELJI RAZVIDNI
IZ REG. LISTA 1A, ., 0000., ostalo, vstop:
3. 10. 1983.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-32673
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/06734 z dne 19. 4.
2000 pod št. vložka 1/01795/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: INTERNA BANKA KEMIJA
n.sub.o, Ljubljana, Tržaška 32
Pravno org. oblika: n.sub.o.
Sedež: Tržaška 32, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: TOVARNA KEMIČNIH IZDELKOV ARBO, P.O., Podgrajska 15,
1000 LJUBLJANA, ostalo, vstop: 20. 11.
1981; BELINKA KEMIČNA INDUSTRIJA,
R.O. TOZD PROIZVODNJE ZAŠČITNIH IN
PRE ZAŠČITNIH IN PREMAZNIH SREDSTEV ZA LES, B.O., Posavskega cesta 95,
1000 LJUBLJANA, ostalo, vstop: 23. 12.
1986; BELINKA KEMIČNA INDUSTRIJA,
R.O. TOZD OPEKARNA, B.O., Titova 393,
1000 LJUBLJANA, ostalo, vstop: 23. 12.
1986; COLOR INDUSTRIJA SINTETIČNIH
SMOL, BARV IN LAKOV, N.SOL.O. TOZD
SMOLE PROIZVODNJA SMOL, N.SOL.O.,
Škofjeloška c. 50, 1215 MEDVODE, ostalo, vstop: 7. 12. 1981; COLOR INDUSTRIJA SINTETIČNIH SMOL, BARV IN LAKOV,
N.SOL.O. TOZD PREMAZI PROIZVODNJA
PREMAZOV, N.SOL.O., Škofjeloška c. 50,
1215 MEDVODE, ostalo, vstop: 7. 12.
1981; DONIT TOZD POLIESTERSKI IZDELKI IN ELEKTRO- INSTALACIJSKI MATERIALI, TRIVAL, N.SUB.O., Žebljarska pot
5, 1240 KAMNIK, ostalo, vstop: 15. 12.
1981; DONIT TOZD SINTETIČNA LEPILA
KEMOSTIK, N.SUB.O., Moljkova pot 10,
1240 KAMNIK, ostalo, vstop: 16. 12.
1981; DONIT TOZD POLIESTERSKI LAMINATI PLASTOR KRIŽEVCI, N.SUB.O., Ul.
Tomislava br. 4, KRIŽEVCI, ostalo, vstop:
18. 12. 1981; DONIT TOZD TOVARNA
PLASTIČNIH MAS IN SINTETIČNIH SMOL
FENOLIT, N.SUB.O., Breg 22, 1353 BOROVNICA, ostalo, vstop: 4. 12. 1981; DONIT TOZD TOVARNA ŽIČNIH IN PLASTIČNIH TKANIN PLETILNICA, SODRAŽICA,
N.SUB.O., ., 1317 SODRAŽICA, ostalo,
vstop: 4. 12. 1981; DONIT TOZD ZA PROIZVODNJO
LAMINATOV
LAMINATI,
N.SUB.O., Medvode 59, 1215 MEDVO-
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DE, ostalo, vstop: 3. 12. 1981; DONIT
TOZD PROIZVODNJA TESNITOV TESNIT,
N.SUB.O., Medvode 59, 1215 MEDVODE, ostalo, vstop: 26. 11. 1981; DONIT
TOZD ZA PROIZVODNJO FILTROV FILTRI,
N.SUB.O., Medvode 59, 1215 MEDVODE, ostalo, vstop: 26. 11. 1981; DONIT
TOZD STORITVENIH DEJAVNOSTI MEDVODE, N.SUB.O., Medvode 59, 1215
MEDVODE, ostalo, vstop: 27. 11. 1981;
DONIT TOZD ZA RAZVOJ, INŽENIRING IN
KONTROLO KVALITETE INŠTITUT, B.O.,
Cesta Komandanta Staneta 38, 1215 MEDVODE, ostalo, vstop: 23. 12. 1986; DONIT
TOZD KOMERCIALA, B.O., Cesta komandanta Staneta 38, 1215 MEDVODE, ostalo, vstop: 23. 12. 1986; HELIOS KEMIČNA INDUSTRIJA TOZD TOVARNA BARV,
LAKOV IN UMETNIH SMOL KOLIČEVO,
O.SUB.O., Količevo, 1230 DOMŽALE,
ostalo, vstop: 20. 11. 1981; HELIOS KEMIČNA INDUSTRIJA TOZD KEMIČNA TOVARNA DOMŽALE, O.SUB.O., Ljubljanska
114, 1230 DOMŽALE, ostalo, vstop:
19. 11. 1981; HELIOS KEMIČNA INDUSTRIJA TOZD TKK TOVARNA KEMIČNIH IZDELKOV IN PROIZVODNJA KREDE SRPENICA, N.SUB.O., Srpenica 41, 5224 SRPENICA, ostalo, vstop: 19. 11. 1981; HELIOS KEMIČNA INDUSTRIJA TOZD
TOVARNA JEDILNIH IN TEHNIČNIH OLJ
OLJARNA, O.SUB.O., Sončna ulica 2,
1230 DOMŽALE, ostalo, vstop: 19. 11.
1981; ILIRIJA-VEDROG TOZD ILIRIJA,
PROIZVODNJA KEMIČNIH IZDELKOV,
N.SOL.O., Tržaška 32, 1000 LJUBLJANA,
ostalo, vstop: 16. 11. 1981; ILIRIJA VEDROG TOZD MARKETING, NABAVA, PRODAJA IN ZUNANJA TRGOVINA, N.SOL.O.,
Tržaška 32, 1000 LJUBLJANA, ostalo,
vstop: 19. 11. 1981; ILIRIJA VEDROG
TOZD KOZMETIKA, PROIZVODNJA KOZMETIČNIH IZDELKOV, N.SOL.O., Tržaška
32, 1000 LJUBLJANA, ostalo, vstop:
23. 12. 1986; JUB KEMIČNA INDUSTRIJA, P.O. DOL PRI LJUBLJANI, ., 1262 DOL
PRI LJUBLJANI, ostalo, vstop: 20. 11.
1981; MELAMIN TOZD ZA INPREGNIRANJE PAPIRJA IN PLATNA TER PROIZVODNJA LAMINATOV MELAPAN, N.SOL.O.,
Tomšičeva 9, 1330 KOČEVJE, ostalo,
vstop: 20. 11. 1981; MELAMIN TOZD ZA
PROIZVODNJO SINTETIČNIH SMOL KOMELOLI, N.SOL.O., Tomšičeva 9, 1330
KOČEVJE, ostalo, vstop: 20. 11. 1981;
MELAMIN TOZD ZA OPRAVLJANJE STORITVENIH DEJAVNOSTI, N.SOL.O., Tomšičeva 9, 1330 KOČEVJE, ostalo, vstop:
20. 11. 1981; POLIKEM, IZVOZ, UVOZ,
ZASTOPSTVA, NOTRANJA TRGOVINA IN
PROIZVODNJA TOZD CHEMO, N.SUB.O.,
Maistrova 10, 1000 LJUBLJANA, ostalo,
vstop: 30. 10. 1981; POLIKEM, IZVOZ,
UVOZ, ZASTOPSTVA, NOTRANJA TRGOVINA IN PROIZVODNJA TOZD KEMIJA
IMPEX UVOZ, IZVOZ, N.SUB.O., Titova 25,
1000 LJUBLJANA, ostalo, vstop: 30. 10.
1981; TEOL TOVARNA POMOŽNIH SREDSTEV IN SINTETSKIH PRALNIH SUROVIN,
P.O., Zaloška 54, 1000 LJUBLJANA, ostalo, vstop: 18. 11. 1981.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslova-

Št.

nju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-33116
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/07198 z dne 18. 4.
2000 pod št. vložka 1/14759/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: FIMAC COMMERCE Trgovina
in zastopanje, d.o.o., Ljubljana, Pražakova 4
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Pražakova 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Ustanovitelji: FIMAC D.O.O., Finance,
marketing, consulting, Ljubljana, Trdinova
7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 5.100,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 13. 12. 1991;
ZUPAN JOŽE, Petkova 49, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.900,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 13. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-33117
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/07199 z dne 18. 4.
2000 pod št. vložka 1/16676/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LARIS inženiring in zastopanje,
d.o.o., Zoletova 5, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Zoletova 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: EINSPIELER MARKO, Foderlamer Weg l8, Wernberg, AVSTRIJA, vložek: 4.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 1. 1992; STOPORKO JANEZ, Brezje
4, 2319 POLJČANE, vložek: 4.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 23. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe 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-33210
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/07367 z dne 20. 4.
2000 pod št. vložka 1/03001/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5299896
Firma: RADIOCOM Oprema za brezžično telefonijo p.o., Ljubljana, Koprska
94
Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Koprska 94, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: TOZD TRGOVINA IN TEHNIČNE STORITVE LJUBLJANA o.sub.o,
Levstikov trg 7, 1000 LJUBLJANA, ostalo,
vstop: 31. 12. 1989.
Obrazložitev: Proti sklepu o začetku postopka izbrisa je bil dne 20.03.2000 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavržen, je sodišče izdalo sklep, s katerim je na podlagi 1.
odstavka 32. člena ZFPPod izbrisalo subjekt vpisa iz sodnega registra Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa
o izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-33419
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/07745 z dne 23. 8.
2000 pod št. vložka 1/25763/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5872006
Firma: DP FISTER IN FISTER družba
za storitve, trgovino in proizvodnjo d.n.o.
Vodice, Vojsko 20
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Vojsko 20, 1217 VODICE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Obveznosti plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame/jo: FISTER BOŽIDAR, Vojsko 20, 1217 VODICE, vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop: 17. 10. 1994; FISTER VERONA, Vojsko 20, 1217 VODICE, vložek:
1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
17. 10. 1994.
Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena zakona o gospodarskih družbah (Ur.list RS, št. 30/93,
v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega
registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. V skladu z določilom drugega odstavka 398. člena ZGD sklep o izbrisu
družbe vsebuje tudi imena in naslove družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila
vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dniod objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-33420
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/07768 z dne 21. 8.
2000 pod št. vložka 1/05069/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5333997
Firma: SIMANDL biro oprema d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Mestni trg 8, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obveznosti plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame/jo: SIMANDL ONČA, Mestni trg 8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena zakona o gospodarskih družbah (Ur.list RS, št. 30/93,
v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega
registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. V skladu z določilom drugega odstavka 398. člena ZGD sklep o izbrisu
družbe vsebuje tudi imena in naslove družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila
vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dniod objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-33421
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/07815 z dne 26. 5.
2000 pod št. vložka 1/20395/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MAKOGRAD d.o.o., podjetje za
gradbeništvo, Ljubljana, Celovška 264
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Celovška 264, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: OJLESKI JOVAN, Naum Naumovski 28, STRUGA, vložek: 50.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 10. 1992; BUDINOSKI BLAŽE, Selo Jablanica, STRUGA,
vložek: 50.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 10. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-33422
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/07816 z dne 26. 5.
2000 pod št. vložka 1/07176/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: OVECO INTERNATIONAL export - import, storitve in gradbeništvo,
p.o., Ljubljana, Miklošičeva 38
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Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Miklošičeva 38, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: VELJKO OBRADOVIČ, Žajina 109, ZAGREB, vložek: 2.000,00 SIT,
ostalo, vstop: 25. 5. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-33423
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/07817 z dne 26. 5.
2000 pod št. vložka 1/16593/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TIGER TRADE Trgovina, inženiring, gradbeništvo in adaptacije,
d.o.o., Ljubljana, Scopolijeva 17
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Scopolijeva 17, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: RIZVANI RIZVAN, Scopolijeva 17, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 3.
1992; GJINOVCI NEBIH, Ul. Rashid Deda
141, TITOVA MITROVICA, vložek: 4.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-33424
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/07818 z dne 26. 5.
2000 pod št. vložka 1/17195/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AMS COMPUTER Podjetje za
informacijski inženiring d.o.o., Ljubljana, Koprska 94
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Koprska 94, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: COMPUTER & CONSULTING, Gesellschaft m.b.h., 1190, WIEN,
ne odgovarja, vstop: 21. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz

sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Osnovni kapital družbe je: 20.000,00 ATS Poslovni delež ustanovitelja je: - Computer & Consulting, Gesellschaft m.b.h., 1190 Wien, Avstrija,
20.000,00 ATS. Pravni pouk: Zoper sklep
lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v
roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-33425
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/07819 z dne 26. 5.
2000 pod št. vložka 1/17543/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DAKO Trgovsko podjetje d.o.o.
Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Komenskega 26, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: ŠKET DAMIR, Trg Maršala
Tita 30, KRIŽEVCI, ne odgovarja, vstop:
21. 10. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Osnovni kapital družbe je:
1.100,00 ATS Poslovni delež ustanovitelja
je: - Šket Damir, Trg Maršala Tita 30, Križevci, 1.100,00 ATS. Pravni pouk: Zoper sklep
lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v
roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-33426
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/07820 z dne 26. 5.
2000 pod št. vložka 1/18662/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GEMY računalniška oprema
in storitve, d.o.o., Ljubljana Ob studencu 21
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ob studencu 21, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: LEVER MILAN, Ob studencu 21, 1000 LJUBLJANA, ne odgovarja,
vstop: 1. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Osnovni kapital družbe je: 14.460,00 DEM Poslovni delež
ustanovitelja je: - LEVER MILAN, Ob studencu 21, Ljubljana, 14.460,00 DEM.
Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik
oziroma delničar gospodarske družbe in
upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od
objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
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vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri
tem sodišču.
Sr-33427
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/07821 z dne 26. 5.
2000 pod št. vložka 1/19091/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ENDLESS HOLIDAYS Časovni
zakup turističnih objektov d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Slomškova 8, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: EVENCHARGE LTD.,
Fairways club 137 Newhall, BIRMINGHAM
B3 1SF, ANGLIJA, ne odgovarja, vstop:
22. 6. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Osnovni kapital družbe je:
2.000,00 DEM Poslovni delež ustanovitelja
je: - EVENCHARGE Ltd., Fairways Club, 137
Newhall Street, Birmingham B3 1SF, Anglija, 2.000,00 DEM. Pravni pouk: Zoper sklep
lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v
roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-33428
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/07822 z dne 26. 5.
2000 pod št. vložka 1/19232/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: A.S.A. SLOVENICA Družba za
ekološki inženiring in ravnanje z odpadki d.o.o., Ljubljana, Dunajska 107
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dunajska 107, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.090.107,00 SIT
Ustanovitelji: A.S.A. Komunal Service
Umwelttechnik
und
Abfalbehandlung
Ges.m.b.H., Strauchergasse 18, GRAZ,
vložek: 1.090.107,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 22. 6. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-33429
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/07823 z dne 26. 5.
2000 pod št. vložka 1/19356/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AJAX Podjetje za trgovino in
storitve d.o.o., Ljubljana Titova 254
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Titova 254, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: HANIF MOHAMMAD, Tobias Asserlaan 203, 1111, JS DIEMEN,
HOLLAND, vložek: 100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 6. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-33430
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/07824 z dne 26. 5.
2000 pod št. vložka 1/19295/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TEXLIT Podjetje za uvoz in izvoz d.o.o., Kidričeva 1, Litija
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kidričeva 1, 1270 LITIJA
Ustanovitelji: TEX-IMPEX HOLDING
ETABLISSEMENT, Vaduza, Kneževina, LIECHTENSTEIN, ne odgovarja, vstop:
10. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Osnovni kapital družbe je: 200,00 DEM. Poslovni delež ustanovitelja je: - Tex-Impex Holding Etablissement iz Vaduza, Kneževina, Liechtenstein,
200,00 DEM. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v
roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-33431
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/07825 z dne 26. 5.
2000 pod št. vložka 1/19420/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MOTION COMMUNICATIONS
Turistično in posredniško podjetje d.o.o.
Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Celovška 160, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 101.113,20 SIT
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Ustanovitelji: MOTION COMMUNICATIONS LIMITED, 40 Caniston, South end on
sea, ENGLAND, vložek: 101.113,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 9. 7. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-33432
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/07826 z dne 26. 5.
2000 pod št. vložka 1/19367/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SMILJE TRADE Podjetje za zunanjo in notranjo trgovino d.o.o. Ljubljana Trubarjeva 54
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Trubarjeva 54, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: ŽUTELIJA SMILJANA, Brače Borozan 9, SPLIT, ne odgovarja, vstop:
2. 7. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Osnovni kapital družbe je:
1.980,00 DEM Poslovni delež ustanovitelja
je: - ŽUTELIJA SMILJANA, Brače Borozan 9,
Split, 1.980,00 DEM. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-33433
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/07827 z dne 26. 5.
2000 pod št. vložka 1/23428/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LANKOM Trgovsko podjetje,
p.o., Logatec
Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Notranjska 14, 1370 LOGATEC
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: MULAIBRAHIMOVIĆ AHMED, Marka Maruliča 7, SARAJEVO, vložek: 90.000,00 SIT, ostalo, vstop: 18. 5.
1993; VULETIĆ ZLATKO, Marka Maruliča
7, SARAJEVO, vložek: 10.000,00 SIT,
ostalo, vstop: 18. 5. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
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gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-33434
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/07828 z dne 26. 5.
2000 pod št. vložka 1/15929/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MLADOST sodobna biro oprema d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Linhartova 7, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.687.600,00 SIT
Ustanovitelji: MLADOST Podjetje za založniško dejavnost, notranjo in zunanjo trgovino,
Ilica 301, ZAGREB, vložek: 2.540.600,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 1. 1992; BAJT
BORIS, Kamnogoriška 61, 1000 LJUBLJANA, vložek: 15.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 20. 1. 1992; BRIŠKI DARINKA, Kumrovška 21, 1000 LJUBLJANA, vložek:
10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 1.
1992; KAMENARIČ TOMAŽ, Zadobrovška
25, 1000 LJUBLJANA, vložek: 12.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 1. 1992; MESOJEDEC TONČKA, Ježa 85, 1000 LJUBLJANA, vložek: 15.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 1. 1992; RETELJ ZDENKA, Sr.
Gameljne 36/A, 1000 LJUBLJANA, vložek:
10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 1.
1992; ZAVRŠNIK JANEZ, Polje C. XXII/25E,
1000 LJUBLJANA, vložek: 15.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 20. 1. 1992; CAJHEN
TOMAŽ, Bakovnik 6, 1240 KAMNIK, vložek:
10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 1.
1992; KONČAN ANDREJ, Ljubgojna 1, 1354
HORJUL, vložek: 10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 1. 1992; DOLAR DARKO,
Sp. Škofije 297, 6281 ŠKOFIJE, vložek:
10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 1.
1992; DASSENA ESTER, Prekomorskih brig.
3, 6310 IZOLA, vložek: 10.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 20. 1. 1992; DENAC FRANJO, Smrekarjeva 18, 6310 IZOLA, vložek:
10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 1.
1992; HLEDE ROKO, Erjavčeva 14, 6000
KOPER, vložek: 10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 1. 1992; GRBEC JANA, II. prek.
brigade 25, 6000 KOPER, vložek:
10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 1.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-33602
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 1995/01269 z dne 20. 7.
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2000 pod št. vložka 1/09798/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: E & M, podjetje za prevoz, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Stara cerkev, Gorenje 48
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Gorenje 48, 1332 STARA
CERKEV
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Obveznosti plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame/jo:
ŽANSKY EMERIK, Gorenje 48, 1332 STARA CERKEV, vložek: 2.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena zakona o gospodarskih družbah (Ur.list RS, št. 30/93,
v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega
registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. V skladu z določilom drugega odstavka 398. člena ZGD sklep o izbrisu
družbe vsebuje tudi imena in naslove družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila
vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dniod objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Firma: KOPRO trgovina in kooperacijska proizvodnja, trženje, inženiring in organizacija poslovanja Ljubljana, Dolenjska c. 53
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dolenjska c. 53, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: IVANČIČ IZIDOR, Dolenjska c. 53, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 12.
1989.
Obrazložitev: Proti sklepu o začetku postopka izbrisa je bil dne 15. 10. 1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je sodišče
izdalo sklep, s katerim je na podlagi 1. odstavka 32. člena ZFPPod izbrisalo subjekt
vpisa iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar
gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-33603
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 1999/11016 z dne 28. 7.
2000 pod št. vložka 1/04141/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5335736
Firma: ČIP Inženiring, proizvodnja,
servis in promet opreme visoke tehnologije Ljubljana, Pod hrasti 49, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Pod hrasti 49, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: POHLEVEN STANISLAV,
Pod hrasti 49, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 12.
1989; ČRNE BORIS, Medenska 93, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 12. 1989.
Obrazložitev: Proti sklepu o začetku postopka izbrisa je bil dne 15. 10. 1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je sodišče
izdalo sklep, s katerim je na podlagi 1. odstavka 32. člena ZFPPod izbrisalo subjekt
vpisa iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar
gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-33948
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 1999/12065 z dne 27. 6.
2000 pod št. vložka 1/08814/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: CMC - CONSULTING d.o.o.,
Domžale, Ljubljanska c. 80
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljanska c. 80, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 70.000,00 SIT
Ustanovitelji: CMC, D.O.O. DOMŽALE,
Fajfarjeva 15, 1230 DOMŽALE, vložek:
38.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 9.
1990; RADISAVLJEVIČ BORIS, Livarska 14,
1000 LJUBLJANA, vložek: 7.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 7. 9. 1990; ŠIRCELJ
VERA, Sneberska 28/a, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 7.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
7. 9. 1990; ARH MARTIN, Juričeva 14,
1000 LJUBLJANA, vložek: 7.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 7. 9. 1990; ŽONTAR
LJUBA, Verje 73, 1215 MEDVODE, vložek:
3.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 9.
1990; ZUPAN MIRAN, Cesta v Zajčjo dobravo 7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 7.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 9. 1990.
Obrazložitev: Proti sklepu o začetku postopka izbrisa po uradni dolžnosti je bil dne
23. 11. 1999 vložen ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je sodišče izdalo sklep, s katerim je na podlagi 1. odstavka 32. člena zakona
o finančnem poslovanju podjetij izbrisalo subjekt vpisa iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar
gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-33604
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 1999/11017 z dne 3. 5.
2000 pod št. vložka 1/03234/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Sr-34628
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 1999/13179 z dne 23. 3.
2000 pod št. vložka 1/19684/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
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Firma: TRANSIMPEX prevozne storitve, uvoz - izvoz, Ljubljana, d.o.o., Zaloška c. 40
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Zaloška c. 40, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: BAVČER GORAZD, Rathgerberstr. 3, Ingoldstadt, DEUTSCHLAND,
vložek: 10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
3. 9. 1992; BOBEK IVAN, Leninov trg 5,
1000 LJUBLJANA, vložek: 90.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 3. 5. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-34936
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 1999/13711 z dne 6. 7.
2000 pod št. vložka 1/14770/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5562589
Firma: TJANA podjetje za proizvodnjo, razvojni inženiring, trgovino in storitve, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Grič cesta IV/1, 1310 RIBNICA
Osnovni kapital: 1.520.000,00 SIT
Ustanovitelji: JAMNIK DUŠAN, Grič, Cesta IV/1, 1310 RIBNICA, vložek:
380.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 12. 1995; LAVRIČ ALOJZ, Hrib 106,
1318 LOŠKI POTOK, vložek: 380.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 12. 1995;
LOVŠIN FRANC, Gornje Lepovše 17, 1310
RIBNICA, vložek: 380.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 12. 1995; POGORELC
VIKTOR, Nemška vas 4, 1310 RIBNICA,
vložek: 380.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 11. 12. 1995.
Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena zakona o gospodarskih družbah (Ur.list RS, št. 30/93,
v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega
registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. V skladu z določilom drugega odstavka 398. člena ZGD sklep o izbrisu
družbe vsebuje tudi imena in naslove družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila
vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dniod objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-35057
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 1999/13864 z dne 6. 7.

Št.

2000 pod št. vložka 1/25722/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5869056
Firma: MICHTNER-OPTIK trgovska
družba, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Cesta na Krko 12, 1290 GROSUPLJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: RODENSTOCK GMBH
1060 WIEN, KI JE PRAVNI NASLEDNJIK
DRUŽBE MICHTNER OPTIK GMBH, Schmalzhofgasse 12, WIEN, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 9. 1994.
Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena zakona o gospodarskih družbah (Ur.list RS, št. 30/93,
v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega
registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. V skladu z določilom drugega odstavka 398. člena ZGD sklep o izbrisu
družbe vsebuje tudi imena in naslove družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila
vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dniod objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-35058
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 1999/13867 z dne 6. 7.
2000 pod št. vložka 1/26929/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5893623
Firma: TALJAT & P.N. proizvodnja in
trgovina, d.n.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Ul. Metoda Mikuža 16, 1000
LJUBLJANA
Ustanovitelji: DJORDJEVIĆ PETAR, Ul.
Metoda Mikuža 16, 1000 LJUBLJANA,
odg.s svojim premož., vstop: 6. 2. 1995;
TALJAT UROŠ, Ul. Metoda Mikuža 16,
1000 LJUBLJANA, odg.s svojim premož.,
vstop: 6. 2. 1995.
Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena zakona o gospodarskih družbah (Ur.list RS, št. 30/93,
v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega
registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. V skladu z določilom drugega odstavka 398. člena ZGD sklep o izbrisu
družbe vsebuje tudi imena in naslove družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila
vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dniod objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-35316
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 1999/14271 z dne 19. 5.
2000 pod št. vložka 1/10085/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: EUROFORUM trgovina in gostinstvo, d.o.o., Zagorje ob Savi, Ul. prvoborcev 7
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ul. prvoborcev 7, 1410 ZAGORJE OB SAVI
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZUPANČIČ BOŠTJAN, Ul.
Prvoborcev 7, 1410 ZAGORJE OB SAVI,
vložek: 2.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
8. 12. 1990.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosi se zavrne
kot neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v
roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču.

MARIBOR
Sr-24937
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/00736 z dne
11. 5. 2000 pod št. vložka 1/06128/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DEX trgovsko storitveno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kamniška graba 78, 2351
KAMNICA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: DEUČMAN MARIJA, Cesta
14. divizije 11, 2000 MARIBOR, vložek:
8.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 4.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-24942
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/00785 z dne
11. 5. 2000 pod št. vložka 1/06298/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GRADBENIŠTVO WEBER podjetje za storitve v gradbeništvu, trgovino, uvoz in izvoz d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kamniškaa graba 41, 2351
KAMNICA
Osnovni kapital: 101.362,00 SIT
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Ustanovitelji: NINIĆ MARJAN, Hauptstrasse 66, LAUTERSTEIN, NEMČIJA, vložek: 101.362,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 7. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-25122
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/01119 z dne
11. 5. 2000 pod št. vložka 1/07877/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MONDEO borzno posredovanje, trgovina d.d.
Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Strma ulica 14, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 4.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: EVENTUS trgovina, storitve d.o.o., Strma ulica 14, 2000 MARIBOR,
vložek: 4.094.959,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 5. 3. 1993; MLINARIČ VLASTA, Letonjeva 6, 2000 MARIBOR, vložek:
405.041,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 3.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-26021
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/03122 z dne
24. 5. 2000 pod št. vložka 1/07678/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5722683
Firma: PAK transport, trgovina, posredovanje, marketing inženering, turizem,
storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Regentova 2, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: PAK ZVONKO, Regentova
2, 2000 MARIBOR, vložek: 100.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 12. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
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sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-26022
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/03123 z dne
24. 5. 2000 pod št. vložka 1/02586/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5401844
Firma: FOX-LINE podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Glavni trg 22-23, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 5.520.787,50 SIT
Ustanovitelji: ORNIK ANTON, Veljka Vlahoviča 73, 2000 MARIBOR, vložek:
5.520.787,50 SIT, ne odgovarja, vstop:
1. 8. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-26023
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 2000/03124 z dne
24. 5. 2000 pod št. vložka 1/06273/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5645506
Firma: PANORAMA-ADRIA-TOURISTIK
podjetje za gostinstvo in turizem, gradbeništvo, kmetijstvo, promet in zveze,
storitve, industrijo in trgovino export-import d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: ., 2211 PESNICA PRI MARIBORU
Osnovni kapital: 84.202.228,00 SIT
Ustanovitelji: KIRIČ FREDI, Ratanska vas
3/a, 3250 ROGAŠKA SLATINA, vložek:
25.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 8.
1992; P.A.T. PANORAMA ADRIA TOURISTIK Hadelsges m.b.H., Furth 1, Treglwang
8782, AVSTRIJA, vložek: 84.177.228,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 8. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-26341
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je
s sklepom Srg št. 1999/03551 z dne
11. 5. 2000 pod št. vložka 1/01743/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: UNI ELEKTRA izdelava in prodaja električnega in elektronskega materiala in vezij d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dolga ulica 25, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji:
ŽIŽEK
MARTIN,
Grenewiška 10/a, 2000 MARIBOR, vložek:
2.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 1.
1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe 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-25099
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI
je s sklepom Srg št. 2000/00949 z dne
30. 8. 2000 pod št. vložka 1/01370/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5446392
Firma: NUŠKA Trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Godovič 19 a, 5280 IDRIJA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obveznosti plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzamejo: KOSMAČ ANA, GODOVIČ 19 A, 5280 IDRIJA,
vložek: 750.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 9. 12. 1990; KOSMAČ DARKO, GODOVIČ 19 A, 5280 IDRIJA, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 10. 1992.
Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal
pravnomočen, je registrsko sodišče na
podlagi prvega odstavka 398. člena
zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS,
št. 30/93 v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. V skladu z določilom
drugega odstavka 398. člena ZGD sklep o
izbrisu družbe vsebuje tudi imena in naslove družbenikov, ki so prevzeli obveznost
plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je
dopustna pritožba v roku 15 dniod objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS, ki se
vloži ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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Sr-25101
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI
je s sklepom Srg št. 2000/00962 z dne
5. 9. 2000 pod št. vložka 1/03034/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5755620
Firma: EUROLES Proizvodnja lesenih
in plastičnih izdelkov, trgovina in inženiring, d.o.o. Banjščice
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Banjšice 95, 5214 KAL NAD
KANALOM
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: PERTOVT BORIS, CANKARJEVA 11, 5000 NOVA GORICA, vložek: 100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
29. 4. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-25102
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI
je s sklepom Srg št. 2000/00963 z dne
5. 9. 2000 pod št. vložka 1/01391/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:
Firma: PROMETEO d.d., Šempeter, družba za trgovino z neživilskimi proizvodi,
Šempeter, c. Prekomorskih brigad 104
Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Cesta Prekomorskih brigad
104, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOMEL PAVEL, IVANA SULIČA 16 A, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI,
vložek: 4.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 9. 1990; GROSAR ALENKA, C.PREKOMORSKIH BRIGAD 104, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI, vložek: 4.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 26. 9. 1990; SEMENZIN RENZO, VIA SCHIVORIA 34 A, PREPONZIAL, ITALIA, vložek: 41.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 26. 9. 1990; ZALUNARDO SERGIO, VIA JULIA 9, FAVARO,
VENEZIA, ITALIA, vložek: 41.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 26. 9. 1990; TONCHIA TERESA, VIA MONTE GRAPPA 7,
TARCENTO ITALIA, vložek: 10.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 26. 9. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Št.

Sr-25104
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI
je s sklepom Srg št. 2000/00971 z dne
6. 9. 2000 pod št. vložka 1/00694/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5335558
Firma: PRIMAR Podjetje za marketing
in informatiko, d.o.o., Nova Gorica, Valentinčičeva 13
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Valentinčičeva 13, 5000 NOVA GORICA
Osnovni kapital: 2.100,00 SIT
Ustanovitelji: TRATNIK MONIKA, TOMINČEVA 17, 5000 NOVA GORICA, vložek: 700,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 12. 1989; TRATNIK MAGDA, VALENTINČIČEVA 13, 5000 NOVA GORICA, vložek: 700,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 12. 1989; TRATNIK BOŠTJAN, TOMINČEVA 17, 5000 NOVA GORICA, vložek:
700,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 12.
1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-25105
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI
je s sklepom Srg št. 2000/00972 z dne
6. 9. 2000 pod št. vložka 1/01540/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5466105
Firma: GRAFOT Podjetje za vizualno
propagando d.o.o. Nova Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Gradnikove brigade 15, 5000
NOVA GORICA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: PLAVAC MIRODAR, GRADNIKOVE BRIGADE 15, 5000 NOVA GORICA, vložek: 1.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 7. 2. 1991; HUMAR GREGOR MARJAN, RUTARJEVA 3, 5000 NOVA GORICA,
vložek: 1.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
8. 2. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe 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-25106
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI
je s sklepom Srg št. 2000/00973 z dne
7. 9. 2000 pod št. vložka 1/03353/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:
Firma: A.T.R. mednarodni transport,
Nova Gorica d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kostanjeviška 20, 5000 NOVA GORICA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: A.T.R. BIG AUTOTRANSPORTATORI, TIR, RIUNITI, S.PA- olo
D’Argon, Via F. Baracca 2, SAN PAOLO
D’ARGON, ITALIA, vložek: 40.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 10. 3. 1993; ARČON MILOVAN, ŽIGONI 101, 5292 RENČE, vložek:
30.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 3.
1993; CORNIALI SILVAN, KOSTANJEVIŠKA
20, 5000 NOVA GORICA, vložek: 30.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 3. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-25107
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI
je s sklepom Srg št. 2000/00981 z dne
8. 9. 2000 pod št. vložka 1/00847/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5857465
Firma: GALIA Podjetje za turizem, zunanjo in notranjo trgovino, marketing in
svetovanje, d.o.o., Nova Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kidričeva 33, 5000 NOVA GORICA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČUČNIK DRAGO, GLINŠKOVA PLOŠČAD 29, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 1.
1990; MLAKAR BRANKO, KIDRIČEVA 33,
5000 NOVA GORICA, vložek: 1.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 12. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37068
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI
je s sklepom Srg št. 2000/00932 z dne
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25. 8. 2000 pod št. vložka 1/01307/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5438926
Firma: MAKŠPED export-import špedicija Nova Gorica d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Tolminskih puntarjev 14,
5000 NOVA GORICA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Obveznosti plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzamejo: MAKUC SILVAN, TOLMINSKIH PUNTARJEV
14, 5000 NOVA GORICA, vložek: 2.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 9. 1990.
Obrazložitev: Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznosti
plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel edini družbenik MAKUC SILVAN, Tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 15 dniod objave sklepa o izbrisu
v Uradnem listu RS, ki se vloži ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-37070
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI
je s sklepom Srg št. 2000/00933 z dne
25. 8. 2000 pod št. vložka 1/03847/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1317458
Firma: LA BATTUTA Trgovina z mešanim blagom d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: IX. Korpusa 89, Solkan, 5000
NOVA GORICA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Obveznosti plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzamejo: VETTESE ROBERTO, Via Della Tesa 21, FARRA
D’ ISONZO (ITALIJA), vložek: 1.890.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 7. 1998; SFILIGOJ VILJEM, Via Zanetti 7, SAVOGNA D’
ISONZO, vložek: 210.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 7. 1998.
Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93 v
nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. V skladu z določilom drugega
odstavka 398. člena ZGD sklep o izbrisu
družbe vsebuje tudi imena in naslove družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila
vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dniod objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

PTUJ
Sr-24660
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00390 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/02957/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BIOKEMA podjetje za trgovino,
proizvodnjo, inženiring in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dolič 42 a, 2253 DESTRNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: STARČEK DANILO, Praprotnikova 13, 2288 HAJDINA, vložek:
1.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 7.
1990; SAGADIN FRANC, Dolič 42 a, 2253
DESTRNIK, vložek: 1.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 7. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-24661
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00391 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/06561/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ELECTROLA gostinstvo, turizem in transport d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Slovenjegoriška 9 b, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠABEDER FRANC, Slovenjegoriška 9 b, 2250 PTUJ, vložek: 8.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-24662
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00392 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/03045/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: FISCHER podjetje za inženiring, izdelavo strojnih - hidravličnih enot
in trgovino d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Krčevina pri Ptuju 68, 2250
PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: RIBIČ LUDVIK, Krčevina pri
Ptuju 68, 2250 PTUJ, vložek: 2.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-24663
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00393 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/02930/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MILŠPED podjetje za trgovino,
špedicijo, transportno in turistično posredovanje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Skolibrova 13, 2270 ORMOŽ
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: MILIČIĆ RADENKO, Skolibrova 13, 2270 ORMOŽ, vložek: 2.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 10. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-24664
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00394 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/02780/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: RM proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Belšakova 68, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ROGINA MARJAN, Belšakova 68, 2250 PTUJ, vložek: 2.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 28. 8. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-24665
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00395 z dne 2. 3.
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2000 pod št. vložka 1/04010/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: Š.A.T. podjetje za trgovino in
storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vintarovci 48 a, 2253 DESTRNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠTEGER MILAN, Vintarovci 48 a, 2253 DESTRNIK, vložek: 1.600,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 1. 1991; ŠTEGER IRMA, Vintarovci 48 a, 2253 DESTRNIK, vložek: 400,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 18. 1. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-24666
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00396 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/03835/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KORD-M trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Mariborska 49 a, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOROŠEC ROMANA, Mariborska 49 a, 2250 PTUJ, vložek:
1.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 12.
1990; KOROŠEC DUŠAN, Mariborska 49
a, 2250 PTUJ, vložek: 1.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 7. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-24667
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00397 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/03268/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: STOK & CO. TRADE proizvodno, storitveno, trgovsko in turistično
podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Št.

Sedež: Cesta kurirjev NOV 23, 2250
PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: FORŠTNERIČ DANILO, C.
kurirjev NOV 23, 2250 PTUJ, vložek:
500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 11.
1990; RISTIČ ZDENKA, Betnavska c. 127,
2000 MARIBOR, vložek: 500,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 12. 11. 1990; ROŠKER
HELENA, Krčevinska 33, 2000 MARIBOR,
vložek: 500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 11. 1990; ŠTOK BOGDAN, Dvorakova
10/c, 2000 MARIBOR, vložek: 500,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 12. 11. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-24668
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00398 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/02722/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ŠKRABL podjetje za posredništvo, trgovina na debelo in drobno in turizem d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Starošince 44, 2326 CIRKOVCE
Osnovni kapital: 4.007,00 SIT
Ustanovitelji: ŠKRABL VLADO, Starošince 44, 2326 CIRKOVCE, vložek: 2.044,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 4. 1990; VOGRINEC MARJANCA, Ulica 1. maja 20,
2250 PTUJ, vložek: 1.963,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-24669
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00399 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/04204/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BONO & NT podjetje za trgovino in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Videm pri Ptuju 39, 2284 VIDEM PRI PTUJU
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
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Ustanovitelji: NOVAK BORIS, Videm pri
Ptuju 39, 2284 VIDEM PRI PTUJU, vložek:
8.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 8.
1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-24670
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00400 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/03124/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PERUN računalniški in organizacijski inženiring d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Podlehnik 3 a, 2286 PODLEHNIK
Osnovni kapital: 2.100,00 SIT
Ustanovitelji: ŠOŠTERIČ BORUT, Videm
pri Ptuju 25, 2284 VIDEM PRI PTUJU, vložek: 700,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 9. 1990; KREMPL JANEZ, Ul. 25. maja 3, 2250 PTUJ, vložek: 700,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 19. 9. 1990; KOROŠEC
ALBERT, Podlehnik 3 a, 2286 PODLEHNIK, vložek: 700,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 19. 9. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-24671
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00401 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/06095/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BIONOVA podjetje za trgovino
in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Mariborska cesta 2, 2250
PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: NOVAK SLAVA, Mariborska
cesta 2, 2250 PTUJ, vložek: 8.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
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sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-24672
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00402 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/06163/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ŠKERGET podjetje za storitve,
prevoz, trgovino in turizem d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Sagadinova ulica 1, 2250
PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠKERGET SILVESTER, Sagadinova 1, 2250 PTUJ, vložek: 4.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 3. 1992;
PŠAJD ZDENKA, Sagadinova 1, 2250
PTUJ, vložek: 4.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 25. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-24673
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00403 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/06291/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: JUTRO trgovina in storitve
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Gregorčičev drevored 3, 2250
PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: CIGLAR IVAN, Gregorčičev
drevored 3, 2250 PTUJ, vložek: 8.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-24674
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00404 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/03205/00 vpisalo v

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BANANA trgovina z živili d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Zgornji Velovlak 20, 2250
PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: PETROVIČ MIRKO, Zg. Velovlak 20, 2250 PTUJ, vložek: 2.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 11. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-24675
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00405 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/03857/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BRUMEN trgovina in montaža
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Jadranska 6, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: BRUMEN MILAN, Majstrova
16, 2250 PTUJ, vložek: 1.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 5. 1990; BRUMEN SILVA,
Majstrova 16, 2250 PTUJ, vložek: 1.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 5. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-24676
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00406 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/03914/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ANKA turistično, trgovsko in
storitveno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Hrvatski trg 2, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOLARIČ ANKA, Bolečka
vas 3 b, 2323 PTUJSKA GORA, vložek:
4.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 4.
1991; KOLARIČ DUŠAN, Bolečka vas 3 b,
2323 PTUJSKA GORA, vložek: 4.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-24677
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00407 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/02663/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ERLICH HENRICH-YACHTING
proizvodno, trgovsko in turistično podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Klepova 22, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ERLIH HENRIH, Klepova
22, 2250 PTUJ, vložek: 2.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 29. 8. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-24678
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00408 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/02638/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ERLIH gradbeno, trgovsko in
gostinsko-turistično podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kraigherjeva 9, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ERLIH FRANC, Kraigherjeva 9, 2250 PTUJ, vložek: 2.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 15. 6. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-24679
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00409 z dne 2. 3.
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2000 pod št. vložka 1/05340/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DROGEDA agroživilsko in trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Osluševci 30, 2273 PODGORCI
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: KORPAR JOŽICA, Osluševci 30, 2273 PODGORCI, vložek: 8.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-24680
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00410 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/02794/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MIX SHOP podjetje za trgovino
in posredovanje ter zastopanje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Štrafelova 36, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: PETEK DRAGO, Štrafelova 36, 2250 PTUJ, vložek: 2.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 14. 9. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-24681
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00411 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/01797/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TRŽENJE podjetje za promet
blaga in storitev d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Štuki 6 e, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 4.000,00 SIT
Ustanovitelji: BOŽIČ ANDREJ, Štuki 6 e,
2250 PTUJ, vložek: 2.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 12. 1989; TOVORNIK
ALOJZ, Ziherlova ploščad 15, 2250 PTUJ,
vložek: 2.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 12. 1989.

Št.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-24682
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00412 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/03893/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: STANGRAD podjetje za nastanitve, gradbeništvo, trgovino in gostinstvo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Potrčeva 48, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: RITONJA SLAVKO, Potrčeva 48, 2250 PTUJ, vložek: 8.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 2. 4. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-24683
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00413 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/04979/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PIP-GODEC podjetje za trgovino, posredništvo, zastopstvo in storitve
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Njiverce, Ob železnici 1, 2325
KIDRIČEVO
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: GODEC MARIJA, Njiverce,
Ob železnici 1, 2325 KIDRIČEVO, vložek:
4.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 12.
1991; GODEC STANKO, Njiverce, Ob železnici 1, 2325 KIDRIČEVO, vložek:
4.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 12.
1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
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izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-24684
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00414 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/05046/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: AUDEX gostinsko, trgovsko in
storitveno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Ul. Borisa Kraigherja 25, 2325
KIDRIČEVO
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOSTANJEVEC BORISLAVA, Ul. Borisa Kraigherja 25, 2325 KIDRIČEVO, vložek: 8.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
Sr-24685
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00415 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/03925/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BOMBEK trgovina, proizvodnja
in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Nikole Tesle 21, 2325 KIDRIČEVO
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: BOMBEK JANEZ, Nikole
Tesle 21, 2325 KIDRIČEVO, vložek:
1.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 2.
1991; ZELENJAK DRAGICA, Nikole Tesle
21, 2325 KIDRIČEVO, vložek: 1.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 2. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Sr-24686
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00416 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/07696/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
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Firma: KORAS trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Novakova cesta 11, 2270 ORMOŽ
Osnovni kapital: 129.873,30 SIT
Ustanovitelji: RAKOVEC IVAN, Novakova
c. 11, 2270 ORMOŽ, vložek: 129.873,30
SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske
družbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Sr-24687
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00417 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/06015/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: B & P inženiring, trgovina in zastopstva d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ptujska gora 58, 2323 PTUJSKA GORA
Osnovni kapital: 8.100,00 SIT
Ustanovitelji: BIZJAK MITJA, Simona Jenka
9, 1230 DOMŽALE, vložek: 1.620,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 4. 3. 1992; KOVAČ BRANKO, Litijska 1, 1230 VIR PRI DOMŽALAH, vložek: 1.620,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 3.
1992; PEGAN MARJAN, Kamnje 7, 5263 DOBRAVLJE, vložek: 1.620,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 3. 1992; PEPELNIK CVETKO,
Ptujska gora 58, 2323 PTUJSKA GORA, vložek: 1.620,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 3.
1992; PIRNAT PRIMOŽ, Pšata 22, 1262 DOL
PRI LJUBLJANI, vložek: 1.620,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske
družbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Sr-24688
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00418 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/05834/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MIDAM ELECTRONIC trgovsko
in storitveno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vareja 2 a, 2284 VIDEM PRI
PTUJU
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Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: MILOŠIČ DANILO, Vareja 2
a, 2284 VIDEM PRI PTUJU, vložek: 8.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske
družbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Sr-24689
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00419 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/06562/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: FUL trgovina, gostinstvo in turizem d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Mariborska 36, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: LANGERHOLC UROŠ, Mariborska 36, 2250 PTUJ, vložek: 8.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske
družbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Sr-24690
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00420 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/06510/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: CONEX & SOLID proizvodni, storitveni in trgovski center d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Mezgovci ob Pesnici 40 b,
2252 DORNAVA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: MATJAŠIČ SAŠA, Mezgovci
ob Pesnici 4/b, 2252 DORNAVA, vložek:
8.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske
družbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.

Sr-24691
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00421 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/07936/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: RODERA storitveno in trgovsko
podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Grabe 13, 2277 SREDIŠČE OB
DRAVI
Osnovni kapital: 204.800,00 SIT
Ustanovitelji: ROTAR BOŠTJAN, Grabe
13, 2277 SREDIŠČE OB DRAVI, vložek:
204.800,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 3.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske
družbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Sr-24692
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00422 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/06757/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KOLOSTOURS podjetje za prevozništvo, trgovino in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Cirkulane 54 a, 2282 CIRKULANE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽURAN ANDREJ, Gruškovec
43, 2282 CIRKULANE, vložek: 8.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 9. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske
družbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Sr-24693
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00423 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/08320/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ŽETEV trgovina in svetovanje
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Velika Nedelja 3, 2274 VELIKA NEDELJA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: HRŽIČ JANKO, Velika Nedelja 3, 2274 VELIKA NEDELJA, vložek:
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100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 5.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske
družbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Sr-24694
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00424 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/08412/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ILIRIDA podjetje za trgovino na
debelo in drobno ter storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Potrčeva 31, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZIBERI MUSLI, Potrčeva cesta 31, 2250 PTUJ, vložek: 100.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 19. 5. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske
družbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Sr-24695
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00425 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/08107/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: NIL trgovina in poslovne storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Zagrebška 3, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRANJC DANICA, Zagrebška 3, 2250 PTUJ, vložek: 8.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 2. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske
družbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Sr-24696
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00426 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/06519/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VREŠ podjetje za trgovino in
storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Bukovci 111, 2281 MARKOVCI
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: VREŠ DRAGO, Bukovci
111, 2281 MARKOVCI, vložek: 8.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske
družbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Sr-24697
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00427 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/02779/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PANTER podjetje s trgovsko,
gostinsko in storitveno dejavnostjo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Stogovci 33, 2323 PTUJSKA
GORA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: GAJŠEK GIZELA, Volkmerjeva cesta 21, 2250 PTUJ, vložek: 2.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 8. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske
družbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Sr-24698
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00428 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/02630/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: JERUZALEM ORMOŽ kmetijstvo, predelava in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ptujska cesta 12, 2270 ORMOŽ
Osnovni kapital: 499.709,00 SIT
Ustanovitelji: VINOGRADNIŠTVO P.O.
ORMOŽ, Ptujska cesta 12, 2270 ORMOŽ,
vložek: 228.605,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 25. 6. 1990; KMETIJSTVO P.O. ORMOŽ, Ptujska cesta 12, 2270 ORMOŽ, vložek: 208.620,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 6. 1990; GOSTINSTVO P.O. ORMOŽ,
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Ptujska cesta 12, 2270 ORMOŽ, vložek:
62.484,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 6.
1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske
družbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Sr-24699
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00429 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/02747/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: EUROMARKETING podjetje za
trgovino, transport in storitve, svetovanje
in zastopanje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Belšakova 20 a, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 3.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZEMLJIČ IVICA, Gajzerjeva
15, 2250 PTUJ, vložek: 1.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 19. 2. 1990; PEVEC
SREČKO, Ormoška 69, 2250 PTUJ, vložek: 2.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske
družbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Sr-24700
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00430 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/05942/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KA & KA trgovsko podjetje na
veliko in malo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Potrčeva 38, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOKOL VALERIJA, Potrčeva 38, 2250 PTUJ, vložek: 8.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 25. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske
družbe in upnik gospodarske družbe 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-24701
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00431 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/03842/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GETO podjetje za optične storitve in trgovino d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kerenčičev trg 4, 2270 ORMOŽ
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KMETEC ZDENKA, Pobrežje 118, 2284 VIDEM PRI PTUJU, vložek:
2.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 1.
1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske
družbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Sr-24705
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00436 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/04698/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SANIŠPED špedicija, trgovina
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dolga lesa 10, 2270 ORMOŽ
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: RITONJA ZDENKA, Dolga
lesa 10, 2270 ORMOŽ, vložek: 8.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske
družbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Sr-24706
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00437 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/04596/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: CALA podjetje za proizvodno,
trgovsko ter izvozno- uvozno dejavnost
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kraigherjeva 12, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: CAJNKO BRANKO, Kraigherjeva 12, 2250 PTUJ, vložek: 4.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 8. 1991; CAJ-
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NKO SLAVICA, Kraigherjeva 12, 2250 PTUJ,
vložek: 4.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 8. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske
družbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Sr-24707
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00438 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/04018/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MD KOVINSKA OPREMA podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Lazarjeva 5, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: VTIČ BOŽIDAR, Lazarjeva
5, 2250 PTUJ, vložek: 1.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 26. 2. 1991; LAH MIRAN,
Kuharjeva 1, 2250 PTUJ, vložek: 1.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 2. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske
družbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Sr-24708
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00439 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/05303/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: GRAPHOPLEX podjetje za trgovino, gostinstvo, storitve in proizvodnjo
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Cirkulane 55, 2282 CIRKULANE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: PINTARIČ MAJDA, Cirkulane
55, 2282 CIRKULANE, vložek: 8.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 29. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske
družbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem

listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Sr-24709
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00440 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/05497/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KORENJAK trgovina, gostinstvo
in prevozništvo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Skorba 43 b, 2288 HAJDINA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: KORENJAK ALOJZ, Skorba
43 b, 2288 HAJDINA, vložek: 4.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 3. 4. 1992; KORANOVIČ DANICA, Kašperjeva 24, 2204 MIKLAVŽ
NA DRAVSKEM POLJU, vložek: 4.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske
družbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Sr-24710
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00441 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/04208/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: S.K.S. podjetje za gradbeništvo, proizvodnjo, trgovino in storitve
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ormoška cesta 100, 2250
PTUJ
Osnovni kapital: 9.000,00 SIT
Ustanovitelji: SIMONIČ MITJA, Ormoška
c. 100, 2250 BUDINA, PTUJ, vložek:
3.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 8.
1991; BENKO KAREL, Maršala Tita 187,
Vratno gornje, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek: 3.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 8.
1991; ŠUBERNIK OTO, Kidričevo 33, 2204
DOBROVCE, MIKLAVŽ, vložek: 3.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 8. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske
družbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Sr-24711
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00442 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/05870/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
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sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: RAŠL podjetje za trgovino, storitve in transport d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Žabjak 26 b, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: RAŠL STANKO, Žabjak 26
b, 2250 PTUJ, vložek: 8.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 25. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske
družbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Sr-24712
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00443 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/04077/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KOBRA sport management
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Potrčeva 50 a, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOMEL BRANIMIR, Potrčeva 50 a, 2250 PTUJ, vložek: 2.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 9. 1. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske
družbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Sr-24713
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00444 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03543/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ZEOLITH proizvodnja zeolitov
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Tovarniška 10, 2325 KIDRIČEVO
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: TGA BORIS KIDRIČ P.O.,
Tovarniška 10, 2325 KIDRIČEVO, vložek:
1.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 12.
1990; VOMM Impianti e processi S.r.l., Via
Liberta 34, ITALIJA, vložek: 1.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 21. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
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32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske
družbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Sr-24714
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00445 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03939/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5498872
Firma: FASGRAD podjetje za gradbeništvo in trgovino d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Spuhlja 105, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ARACKI ALOJZ, CMD 1,
2250 PTUJ, vložek: 1.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 12. 1990; ŠENKIŠ JOŽEF,
Podvinci 95, 2250 PTUJ, vložek: 500,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske
družbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Sr-24715
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00446 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03265/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BONSAI vzgoja in prodaja cvetja d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Murnova 2, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KUMER MARJAN, Kajuhova 11, 2325 KIDRIČEVO, vložek: 1.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 11. 1990; KUMER KRISTINA, Kajuhova 11, 2325 KIDRIČEVO, vložek: 1.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 19. 11. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske
družbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Sr-24716
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00447 z dne 3. 3.
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2000 pod št. vložka 1/02800/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5455537
Firma: PAJO proizvodno, trgovsko in
storitveno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Potrčeva 44, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: PAJIČ TADEJ, Potrčeva 44,
2250 PTUJ, vložek: 2.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 9. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske
družbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Sr-24717
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00448 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/02521/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: RENOME kmetijsko-trgovsko
podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Starošince 38, 2326 CIRKOVCE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: SAGADIN MARJAN, Starošince 38, 2326 CIRKOVCE, vložek: 2.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 6. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske
družbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Sr-24718
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00449 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03890/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: STG-KRONA podjetje za storitve, trgovino in gostinstvo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ptujska 16, 2270 ORMOŽ
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠUMENJAK BRANKO, Dr.
Hrovata 1, 2270 ORMOŽ, vložek: 1.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 12. 1990; ŠUMENJAK SIMONA, Dr. Hrovata 1, 2270 ORMOŽ, vložek: 1.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 21. 12. 1990.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske
družbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Sr-24719
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00450 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/06991/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ANADOS izvoz-uvoz, turistična
dejavnost in intelektualne storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Žetale 78, 2287 ŽETALE
Osnovni kapital: 121.210,00 SIT
Ustanovitelji: KOLAR HELENA, Žetale 78,
2287 ŽETALE, vložek: 121.210,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 3. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske
družbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Sr-24720
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00451 z dne 3. 3.
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2000 pod št. vložka 1/07842/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5850436
Firma: DELMES podjetje za trgovino
na veliko in malo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Spuhlja 117, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: TURNŠEK FRANC, Spuhlja
117, 2250 PTUJ, vložek: 1.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 1. 12. 1990; TURNŠEK
SILVA, Spuhlja 117, 2250 PTUJ, vložek:
1.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 12.
1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske
družbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Sr-24721
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00452 z dne 3. 3.
2000 pod št. vložka 1/03697/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5481040
Firma: ATTRAS B.C. export-import, podjetje za transport, trgovino in storitve
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Mariborska 51, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.870,00 SIT

Ustanovitelji: CAFUTA BORUT, Mariborska 51, 2250 PTUJ, vložek: 2.870,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 1. 9. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske
družbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Sr-25006
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2000/00826 z dne 29. 8.
2000 pod št. vložka 1/02263/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SOČA gradbeno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Trgovišče 60 a, 2274 VELIKA
NEDELJA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠTAGAR VILJEM, Trgovišče
60/a, 2274 VELIKA NEDELJA, vložek:
2.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 5.
1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma delničar gospodarske
družbe in upnik gospodarske družbe 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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