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Sodni register
Sklepi o izbrisu po
33. členu ZFPPod
CELJE
Sr-43036
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2001/01042 z dne 14. 5. 2001
pod št. vložka 1/02603/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: VEKTOR STORITVE IN OBDELAVA PODATKOV, d.o.o., Trubarjeva 24, Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Trubarjeva 24, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: PUŠNIK IGOR, Trubarjeva 24,
3000 CELJE, vložek: 2.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko
sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena
ZFPPod (Ur.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.

KOPER
Sr-43219
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01224 z dne 17. 5. 2001
pod št. vložka 1/04866/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5862655
Firma: LA.RO.NI., promet, trgovina, izvoz,
uvoz d.o.o. Sežana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Partizanska 109, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MORO SERGIO, Via Europa
1, LUZZANA, vložek: 765.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 4. 1994; LAURENZANO SILVANA, Via Europa 1, LUZZANA, vložek:
435.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 4.
1994; MORO ROBERTO, Via Europa 1, LUZZANA, vložek: 300.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 1. 4. 1994.
Obrazložitev: Proti sklepu o začetku postopka izbrisa je bil dne 10.04.2001 vložen ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je registrsko
sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena
ZFPPod (Ur. list RS, št. 54/99 in 110/99)
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izdalo sklep o izbrisu gospodarske družbe iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je
dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43221
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01225 z dne 17. 5. 2001
pod št. vložka 1/05619/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1403958
Firma: MITJA HAIR TEAM izobraževanje
v frizerstvu, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Tomšičeva ul. št. 8, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: TAVČAR MITJA, Tomšičeva ulica št. 8, 6210 SEŽANA, vložek: 2.100.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 4. 1999.
Obrazložitev: Proti sklepu o začetku postopka izbrisa je bil dne 03.05.2001 vložen ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je registrsko
sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena
ZFPPod (Ur. list RS, št. 54/99 in 110/99)
izdalo sklep o izbrisu gospodarske družbe iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je
dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43223
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01226 z dne 17. 5. 2001
pod št. vložka 1/05646/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1412264
Firma: OGELF DESIGN, družba za promocijo in oglaševanje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Zlatičeva 1, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: FLEGO TADEJ, Cesta na Markovec
13,
6000
KOPER,
vložek:
2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 5.
1999.
Obrazložitev: Proti sklepu o začetku postopka izbrisa je bil dne 26.04.2001 vložen ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je registrsko
sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena
ZFPPod (Ur. list RS, št. 54/99 in 110/99)
izdalo sklep o izbrisu gospodarske družbe iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je
dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
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RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43239
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01241 z dne 16. 5. 2001
pod št. vložka 1/01465/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5411092
Firma: DELCO trgovsko turistično podjetje, d.o.o. Izola
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Gregorčičeva 50, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 2.097.000,00 SIT
Ustanovitelji: SEMOLIČ DEAN, Gregorčičeva 50, 6310 IZOLA, vložek: 2.097.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 9. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43241
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01242 z dne 16. 5. 2001
pod št. vložka 1/01630/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5433746
Firma: TA-KSIM COMMERCE d.o.o. EXPORT-IMPORT Podjetje za mednarodno trgovino, špedicijo, transport in storitve
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vojkovo nabrežje 30/a, 6000
KOPER
Osnovni kapital: 2.597.800,00 SIT
Ustanovitelji: STJEPOVIĆ GORDANA, Dekani 78/d, 6271 DEKANI, vložek: 519.560,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 11. 1990; STJEPOVIĆ JOKSIM, Dekani 78/d, 6271 DEKANI,
vložek: 259.780,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 9. 1993; TEKAVEC TAMARA, Dekani
78/d, 6271 DEKANI, vložek: 259.780,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 15. 9. 1993; STJEPOVIĆ
DRAGOMIR, Dekani 78/d, 6271 DEKANI, vložek: 1.558.680,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 12. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
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izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43243
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01243 z dne 16. 5. 2001
pod št. vložka 1/01707/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5441897
Firma: EBEL.INC., trgovina in storitve,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Benčičeva 7, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ALESSIO LAURO, Benčičeva
7, 6000 KOPER, vložek: 750.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 12. 9. 1990; ALESSIO BARBARA, Benčičeva 7, 6000 KOPER, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 12.
1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43245
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01244 z dne 16. 5. 2001
pod št. vložka 1/01734/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5452783
Firma: BAT COOP, proizvodnja reprodukcijskega materiala, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Pomjan 55, 6274 ŠMARJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BATAGELJ BRANKO, Kvedrova 7, 6000 KOPER, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 8. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43247
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01245 z dne 16. 5. 2001
pod št. vložka 1/01792/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5511976
Firma: BOLETUS - Trgovinsko podjetje,
export-import, SOJAK in DRLJAČA, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Vojkovo nabrežje 20, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 5.000,00 SIT
Ustanovitelji: SOJAK ANA, PREDMETNA
UČITELJICA, Vojkovo nabrežje 20, 6000 KOPER, vložek: 2.500,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop: 29. 6. 1990; DRLJAČA BOŽANA, ŠIVILJA, Ulica IX. korpusa 18, 6310 IZO-
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LA, vložek: 2.500,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop: 24. 10. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43249
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01246 z dne 16. 5. 2001
pod št. vložka 1/01796/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5455235
Firma: TOMTRANS transportne storitve
d.o.o. Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dimnikarska 19, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.090.000,00 SIT
Ustanovitelji: MAKUC TOMAŽ, Dimnikarska
19, 6000 KOPER, vložek: 2.090.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 29. 8. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43251
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01247 z dne 16. 5. 2001
pod št. vložka 1/01834/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5469180
Firma: ISCO - BREDA GROUP, Družba za
trgovino, zastopstvo in storitve, d.o.o. Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Farančan 1b, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: STEPAN JADRAN, Farančan
1b, 6000 KOPER, vložek: 600.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 16. 2. 1994; SLOBEC
DAVID, Via degli Olmi 41, TRST, ITALIA, vložek: 600.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 2. 1994; BREDA ERNESTO, Via Sequals
2, ISTRAGO DI SPILIMBERGO, vložek:
150.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 2.
1994; BREDA ENRICO, Via Sequals 2, ISTRAGO DI SPILIMBERGO, vložek: 150.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 2. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-43253
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01248 z dne 16. 5. 2001
pod št. vložka 1/01862/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5490359
Firma: STUDENT TOURS, prevozništvo,
turizem, gostinstvo, trgovina, export-import,
Piran, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Tomažičeva 3, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PAVLIJA MARJAN, Vodopivčeva 10, 6330 PIRAN, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 11. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43255
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01249 z dne 16. 5. 2001
pod št. vložka 1/01895/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5472474
Firma: BELLA d.o.o. podjetje za izvoz uvoz, Sežana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Bazoviška c. 13/b, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 1.504.966,00 SIT
Ustanovitelji: JOGAN DAMIJAN, Bazoviška
c.
13/b,
6210
SEŽANA,
vložek:
1.504.966,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
13. 11. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43257
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01250 z dne 16. 5. 2001
pod št. vložka 1/01898/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5470595
Firma: ASTAREA KRULC & COMPANY,
Trgovinsko podjetje, d.n.o. Izola
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Kajuhova 6, 6310 IZOLA
Ustanovitelji: KRULC BORIS elektrotehnik,
Kajuhova ul. 6, 6310 IZOLA, odg.s svojim premož., vstop: 23. 3. 1995; TRUŠNOVEC MIROSLAVA frizerka, Cegnarjeva ul. 5, 6310 IZOLA, odg.s svojim premož., vstop: 23. 3. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sod-
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nega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43259
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01251 z dne 16. 5. 2001
pod št. vložka 1/01922/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5510627
Firma: FLASH, trgovina, gostinstvo, turizem, d.o.o. Postojna, Stjenkova 6
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Stjenkova 6, 6230 POSTOJNA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: JURCA MIRJAM, Stjenkova 6,
6230 POSTOJNA, vložek: 1.500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 12. 9. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43261
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01252 z dne 16. 5. 2001
pod št. vložka 1/01945/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5493552
Firma: AREA, SERGIJ TOMŠIČ IN DRUGI
d.n.o., Projektiranje, svetovanje in trgovina, Izola
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Morova 25, 6310 IZOLA
Ustanovitelji: TOMŠIČ SERGIJ gradbeni tehnik, Gramscijeva ul. 12, 6310 IZOLA, odg.s
svojim premož., vstop: 26. 1. 1998; KOHEK
BRANKA prodajalka, Gramscijeva ul. 12, 6310
IZOLA, odg.s svojim premož., vstop: 26. 1.
1998.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43263
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01253 z dne 16. 5. 2001
pod št. vložka 1/01953/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5495091
Firma: MM PLUS, gradbeništvo, trgovina, uvoz, izvoz, d.o.o., Ilirska Bistrica
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Tavčarjeva 7, 6250 ILIRSKA BISTRICA
Osnovni kapital: 2.221.000,00 SIT

Št.

Ustanovitelji: MEŠKO MARTIN, Tavčarjeva
7, 6250 ILIRSKA BISTRICA, vložek:
2.221.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 1.
1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43265
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01254 z dne 16. 5. 2001
pod št. vložka 1/01977/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5503388
Firma: MIXER - betonarna in trgovina,
d.o.o., Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Bošamarin 19, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.521.000,00 SIT
Ustanovitelji: MARINO GLAVINA, Bošamarin 19, 6000 KOPER, vložek: 1.521.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 13. 9. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43267
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01255 z dne 16. 5. 2001
pod št. vložka 1/01985/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5490464
Firma: MI3 trgovina, zastopstvo, storitve, d.n.o. Koper, M. Jelovčan in drugi
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Dolinska cesta 11 a, 6000 KOPER
Ustanovitelji: JELOVČAN MIHA, Dolinska
cesta 11 a, 6000 KOPER, odg.s svojim premož., vstop: 27. 12. 1994; DIMEC MIRO, Gasilska cesta 39, 1234 LOKA PRI MENGŠU,
odg.s svojim premož., vstop: 27. 12. 1994;
BURŠIĆ MLADEN, Šmarje 2, 6274 ŠMARJE
PRI KOPRU, odg.s svojim premož., vstop:
27. 12. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43269
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01256 z dne 16. 5. 2001
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pod št. vložka 1/01986/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: FIN-RA Podjetje za opravljanje računovodsko finančnih poslov d.o.o. Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maraškovec 1, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠKER NEVIO, Maraškovec 1,
6000 KOPER, vložek: 1.363.760,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 26. 11. 1990; ŠKER ZVONKA, Maraškovec 1, 6000 KOPER, vložek:
136.240,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 11.
1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43271
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01257 z dne 16. 5. 2001
pod št. vložka 1/01998/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5491576
Firma: NORINA, trgovina, posredovanje,
komercialne in finančne storitve, turizem,
d.o.o. Portorož
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Koprska 25, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 1.524.000,00 SIT
Ustanovitelji: PRINČIČ MIROSLAV, Koprska
ulica 25, 6320 PORTOROŽ, vložek:
762.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 7.
1990; PRINČIČ MARKO, Koprska ulica 25,
6320 PORTOROŽ, vložek: 762.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 25. 7. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43273
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01258 z dne 16. 5. 2001
pod št. vložka 1/02013/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5490561
Firma: KONSTRUKCIJE Gradbeništvo, trgovina in storitve d.o.o. Sežana, Partizanska cesta 37 A
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Partizanska cesta 37 A, 6210
SEŽANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PERČIČ VILJEM, Tublje pri
Komnu 1 B, 6223 KOMEN, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 3.
1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
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navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43275
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01259 z dne 16. 5. 2001
pod št. vložka 1/02018/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5489016
Firma: ČALIJA IN MAZALIN reklamna, turistična, sejemska in založniška dejavnost
d.n.o. Koper
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Ulica Agrarne reforme 8/a, 6000
KOPER
Ustanovitelji: MAZALIN BORIS diplomiran
novinar, Sončna pot 13, 6320 PORTOROŽ,
odg.s svojim premož., vstop: 28. 12. 1994;
ČALIJA JADRANKO ekonomist, S. Maršere 9,
6000 KOPER, odg.s svojim premož., vstop:
28. 12. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43277
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01260 z dne 16. 5. 2001
pod št. vložka 1/02048/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5493293
Firma: D & B COMMERCE, trgovina in
izvoz-uvoz, d.o.o. Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Osp 74, 6275 ČRNI KAL
Osnovni kapital: 1.604.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRKOČ DARIJA, Osp 74,
6275 ČRI KAL, vložek: 1.480.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 12. 11. 1990; LAZAR BRANKA, Prisoje 2, 6000 KOPER, vložek:
124.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 11.
1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43279
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01261 z dne 16. 5. 2001
pod št. vložka 1/02049/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5493544
Firma: GENEL d.o.o., elektro servis, Koper
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Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kovačičeva 40 a, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: RADMAN DAMIR, Kovačičeva
40 a, 6000 KOPER, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 3. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43281
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01262 z dne 16. 5. 2001
pod št. vložka 1/02085/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5494389
Firma: RIMINI - Gostinstvo in turizem,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Pristaniška 14, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: GARAVINI GIOVANNI, Viale
Leonardo 2, LIDO ADRIANO, ITALIJA, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 5.
1996; ZANELLA MAURIZIO, Via Giuliana 6,
LONGASTRINO D’ARGENTA, ITALIJA, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 5.
1996.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43283
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01263 z dne 16. 5. 2001
pod št. vložka 1/02088/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5529557
Firma: EKOSISTEM, podjetje za proizvodnjo in prodajo aparatov za čiščenje voda in zraka ter trgovino, d.o.o., Dragonja
47 a, Sečovlje
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dragonja 47 a, 6333 SEČOVLJE
Osnovni kapital: 1.572.700,00 SIT
Ustanovitelji: GRIŽON JOŽE, Dragonja 47
a, 6333 SEČOVLJE, vložek: 1.572.700,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-43285
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01264 z dne 16. 5. 2001
pod št. vložka 1/02099/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5499402
Firma: MERCOM - Trgovsko podjetje,
d.o.o., Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Verdijeva ulica 9, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.678.160,00 SIT
Ustanovitelji: MERŠE BOJANA, Verdijeva 9,
6000 KOPER, vložek: 1.678.160,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 13. 12. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43287
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01265 z dne 16. 5. 2001
pod št. vložka 1/02105/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5508398
Firma: LAGUNA COMMERCE, turizem in
gostinstvo, d.o.o. Sečovlje
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Parecag 25, 6333 SEČOVLJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠEŠKO STANISLAV, Parecag
25, 6333 PARECAG, vložek: 1.125.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 5. 1994; ŠEŠKO NINA, Parecag 25, 6333 SEČOVLJE,
vložek: 375.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
13. 7. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43289
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01266 z dne 17. 5. 2001
pod št. vložka 1/02112/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5513715
Firma: VRAN R.M.J., Podjetje za trgovino, gostinstvo in turizem, d.n.o., Tomaj 97,
Dutovlje
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Tomaj 97, 6221 DUTOVLJE
Osnovni kapital: 2.100,00 SIT
Ustanovitelji: VRAN RUDOLF, TRGOVEC,
Tomaj 97, 6221 DUTOVLJE, vložek: 700,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 14. 12.
1990; VRAN MARIJA, UPOKOJENKA, Tomaj
97, 6221 DUTOVLJE, vložek: 700,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 14. 12. 1990;
VRAN JASNA, Tomaj 97, 6221 DUTOVLJE,
vložek: 700,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop: 14. 12. 1990.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43291
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01267 z dne 17. 5. 2001
pod št. vložka 1/02128/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5493838
Firma: PREMIERE, trgovina, import-export, d.o.o. Izola
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Cankarjev drevored 32, 6310
IZOLA
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: VUKOVIČ NEVIJO, Dolinska
cesta 50 e, 6000 KOPER, vložek:
1.502.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 9.
1997.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43293
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01268 z dne 17. 5. 2001
pod št. vložka 1/02151/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5493820
Firma: ISTRA TRADE zastopstva, zunanja in notranja trgovina, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Hrvatini 93/a, 6280 ANKARAN
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠUKLJAN DARKO, Hrvatini
93/a, 6280 ANKARAN, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 5. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43295
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01269 z dne 17. 5. 2001
pod št. vložka 1/02157/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5304580
Firma: IDILA - Gostinstvo in trgovina,
d.o.o. Sečovlje

Št.

Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Podpadna 1, 6333 SEČOVLJE
Osnovni kapital: 17.449.392,00 SIT
Ustanovitelji: PRIBAC VLADO, Podpadna 1,
6333 SEČOVLJE, vložek: 17.449.392,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 11. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43297
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01270 z dne 17. 5. 2001
pod št. vložka 1/02178/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5503469
Firma: KLIF, stanovanjske storitve in storitve s poslovnimi prostori, urejanjem okolja in prostora, d.o.o. Ankaran, Bevkova 50
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Bevkova 50, 6280 ANKARAN
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: JAMNIK ANDREJ, Bevkova
50, 6280 ANKARAN, vložek: 751.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 27. 11. 1990; JAMNIK
MARKO, Bevkova 50, 6280 ANKARAN, vložek: 751.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
24. 2. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43299
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01271 z dne 17. 5. 2001
pod št. vložka 1/02185/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5513022
Firma: PRIMORSKA NEPREMIČNINSKA
DRUŽBA, d.o.o. Piran
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Tomažičeva 3, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 1.967.550,00 SIT
Ustanovitelji: DREVENŠEK BOJAN, Liminjanska 8, 6320 PORTOROŽ, vložek:
1.790.470,50 SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 5.
1991; DOBRINJA DARJO, Zgornje Škofije 55,
6281 ŠKOFIJE, vložek: 177.079,50 SIT, ne
odgovarja, vstop: 30. 12. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l.
RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v
izreku navedena gospodarska družba izbriše
iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnikagospodarske
družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
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listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri
tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43301
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01272 z dne 17. 5. 2001
pod št. vložka 1/02217/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5502675
Firma: ILEX gradbeništvo, trgovina, gostinstvo in turizem, d.o.o. Ilirska Bistrica
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vojkov drevored 14, 6250 ILIRSKA BISTRICA
Osnovni kapital: 1.502.009,00 SIT
Ustanovitelji: ŠIBAREVIĆ ZORAN, Pečine
št. 6, ŠILO (KRK), HRVAŠKA, vložek:
1.502.009,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 10. 1996.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43303
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01273 z dne 17. 5. 2001
pod št. vložka 1/02249/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5503345
Firma: PONI - trgovina in proizvodnja,
d.o.o., Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Krpanova 11 a, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: POPOVIČ ŽELJKO, IX. korpusa 9, 6310 IZOLA, vložek: 1.500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 23. 3. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43305
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01274 z dne 17. 5. 2001
pod št. vložka 1/02251/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5513928
Firma: GRAPOS - Gradbeno potapljaški
servis, d.o.o. Piran
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Fornače 33, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 2.729.000,00 SIT
Ustanovitelji: JAZBEC ORLANDO, Rozmanova 11, 6000 KOPER, vložek: 177.385,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 6. 1991; LUBIANA VALTER, Proleterskih brigad 20, 6310 IZOLA, vložek: 177.385,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 6. 1991; KUMANOVIČ STJEPAN, Bolniška 13, 6330 PIRAN, vložek: 177.385,00
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SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 6. 1991; VIDOVIČ
MATE, Galilijeva 2, 6330 PIRAN, vložek:
177.385,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 6.
1991; VUKOBRAD RANKO, Liminjanska 89,
6320 PORTOROŽ, vložek: 177.385,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 4. 6. 1991; VUKOVIČ
ZDRAVKO, Kriva ul. 4, 6330 PIRAN, vložek:
177.385,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 6.
1991; AVDIČ IBRAHIM, Župančičeva 7 a,
6330 PIRAN, vložek: 177.385,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 6. 1991; KONTESTABILE
HERMELINDO, Parecag 38, 6333 SEČOVELJE, vložek: 177.385,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 4. 6. 1991; HIGRAD - Gradbeno podjetje, d.o.o. Izola, Proletarskih brigad 20, 6310
IZOLA, vložek: 1.309.920,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 5. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43307
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01275 z dne 17. 5. 2001
pod št. vložka 1/02280/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5502942
Firma: KOALA, trgovina in gostinstvo, export-import, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Grintovec 20, 6274 ŠMARJE
Osnovni kapital: 1.526.263,00 SIT
Ustanovitelji: HRVATIN BARBARA, Dolinska
cesta 18, 6000 KOPER, vložek: 15.263,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 6. 1991; HRVATIN EMIL, Dolinska cesta 18, 6000 KOPER,
vložek: 1.511.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 4. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43309
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01276 z dne 17. 5. 2001
pod št. vložka 1/02329/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5511917
Firma: SWE.TOUCH - ABC, trgovina, gostinstvo in turizem, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Krožan cesta 26, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: OSTHOLM ROLF, Engelbrektsgatan 26, GOETEBORG, ŠVEDSKA, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 5. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sod-
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nega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43311
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01277 z dne 17. 5. 2001
pod št. vložka 1/02380/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5529646
Firma: MITA, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ilirska Bistrica
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Prešernova 4a, 6250 ILIRSKA
BISTRICA
Osnovni kapital: 2.400,00 SIT
Ustanovitelji: VALENČIČ MILOŠ, Prešernova 4 a, 6250 ILIRSKA BISTRICA, vložek:
720,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 1. 1991;
VALENČIČ TAMARA, Prešernova 4a, 6250
ILIRSKA BISTRICA, vložek: 720,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 28. 1. 1991; VALENČIČ
VOJKO, Prešernova 4 a, 6250 ILIRSKA BISTRICA, vložek: 720,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 1. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43313
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01278 z dne 17. 5. 2001
pod št. vložka 1/02413/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5519381
Firma: T & T TRADING - Trgovina na debelo in drobno, d.o.o. Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Bošamarin 33, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.594.000,00 SIT
Ustanovitelji: TOPLAK ANDREJ, Bošamarin
33, 6000 KOPER, vložek: 1.584.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 9. 9. 1991; TOPLAK
ALEŠ, Bošamarin 33, 6000 KOPER, vložek:
10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 9.
1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43315
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01279 z dne 17. 5. 2001
pod št. vložka 1/02420/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5829577

Firma: ADACO - trgovina in marketing,
d.o.o. Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Prešernov trg, št. 5, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 10.293.816,00 SIT
Ustanovitelji: HREŠČAK DAVID, Ul. Nade
Žagar
9,
6000
KOPER,
vložek:
10.293.816,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 9. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43321
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01285 z dne 17. 5. 2001
pod št. vložka 1/02432/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5520657
Firma: CROWN, Projektiranje, svetovanje, Di Stasi & ostali, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Osp 83/c, 6275 ČRNI KAL
Ustanovitelji: DONATO MARCO ANTONIO
projektant, Strada per Longhera 302, TRST,
ITALIJA, odg.s svojim premož., vstop: 17. 6.
1991; DI STASI FRANCESCO študent, Paduina 5, TRST, ITALIJA, odg.s svojim premož.,
vstop: 30. 1. 1997.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43323
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01286 z dne 17. 5. 2001
pod št. vložka 1/02441/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5521173
Firma: TIMBER TRADE, les, trgovina in
storitve, d.o.o. Ilirska Bistrica
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Jasen 16 c, 6250 ILIRSKA BISTRICA
Osnovni kapital: 1.544.000,00 SIT
Ustanovitelji: BAŠA ANA, Jasen 16/c, 6250
ILIRSKA BISTRICA, vložek: 1.544.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 14. 3. 2000.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske druž-
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be od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43325
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01287 z dne 17. 5. 2001
pod št. vložka 1/02446/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5533848
Firma: INTERPRICE, trgovina z mešanim
blagom, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Krožna cesta 8, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČIBEJ ELVIS, Krožna cesta 8,
6000 KOPER, vložek: 766.020,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 23. 8. 1995; BOROVNIK
BRANKO, Krožna cesta 8, 6000 KOPER, vložek: 735.980,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 8. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43327
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01288 z dne 17. 5. 2001
pod št. vložka 1/02465/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BELVEDUR GROUP, kmetijstvo,
turizem, trgovina, d.d. Koper
Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: C. JLA 14, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 169.570.000,00 SIT
Ustanovitelji: TRIPAR NEVIJO, Belvedur 1,
6272 SLOVENSKO GRAČIŠČE, vložek:
169.561.878,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
5. 9. 1991; TECHNO ITALIA, S.R.L., Via Napoli no. 2, SAN FELICE A CANCELLO, ITALIJA, vložek: 10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 9. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43329
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01289 z dne 17. 5. 2001
pod št. vložka 1/02470/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5530733
Firma: ELEKTROTEHNA, trgovsko podjetje, d.o.o. Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Pristaniška cesta 1, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: CERGOL ONDINA, Predloka
21, 6275 ČRNI KAL, vložek: 750.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 2. 10. 1991; CERGOL

Št.

BORIS, Predloka 21, 6275 ČRNI KAL, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 10.
1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43331
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01290 z dne 17. 5. 2001
pod št. vložka 1/02483/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5533902
Firma: STEN, d.o.o., storitve in energetika Ilirska Bistrica, Vojkov drevored 14
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vojkov drevored 14, 6250 ILIRSKA BISTRICA
Osnovni kapital: 1.510.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠIRCELJ PETER, Prem 72a,
6255 PREM, vložek: 10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 12. 1994; UNIT TRGOVINA d.o.o. Prem, Prem 72a, 6255 PREM, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 12. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43333
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01291 z dne 17. 5. 2001
pod št. vložka 1/02493/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5536472
Firma: INSTA-STANIČ, inženiring, turizem, trgovina, d.n.o., Piran
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Regentova 2, 6330 PIRAN
Ustanovitelji: STANIČ BRUNO gradbeni tehnik, Regenotva 2, 6330 PIRAN, odg.s svojim
premož., vstop: 20. 12. 1994; STANIČ JOSIPA administrativni tehnik, Regentova 2, 6330
PIRAN, odg.s svojim premož., vstop: 20. 12.
1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43334
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01292 z dne 17. 5. 2001
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pod št. vložka 1/02505/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5531411
Firma: PIBERNIK IN OSTALI - EUROCONTROL, mednarodno inšpekcijski biro in zastopanje d.n.o., Portorož
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Liminjanska 91, 6320 PORTOROŽ
Ustanovitelji: PIBERNIK RUDI, KAPITAN
DOLGE PLOVBE, Liminjanska 91, 6320 PORTOROŽ, odg.s svojim premož., vstop: 5. 10.
1991; PIBERNIK SILVANA, FRIZER, Liminjanska 91, 6320 PORTOROŽ, odg.s svojim premož., vstop: 22. 6. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43336
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01293 z dne 17. 5. 2001
pod št. vložka 1/02536/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5549175
Firma: KRASAVTO Trgovina in storitve
d.o.o. Orlek 24, SEŽANA
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Orlek 24, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 1.595.327,00 SIT
Ustanovitelji: STEPANOVIĆ MILE, Orlek 24,
6210 SEŽANA, vložek: 1.595.327,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 14. 9. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43338
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01294 z dne 17. 5. 2001
pod št. vložka 1/02541/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5537355
Firma: FRI.DI, trgovina, prevozi, gradbeništvo, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Leninova 1, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BACCARINI ALESSANDRO,
Via Cesarea 195, RAVENNA, vložek:
675.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 8.
1994; BRIGADECI NUNZIO, Via IV. Agosto
21, RAVENNA, vložek: 675.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 8. 8. 1994; FABBIAN FLAVIANO, Via Dradi 27, RAVENNA, vložek:
150.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 8.
1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
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št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43340
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01295 z dne 17. 5. 2001
pod št. vložka 1/02565/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5707315
Firma: STIM, d.o.o., podjetje za računalniški inženiring, marketing, prodaja ter uvoz
in izvoz, Kačiče 15, Divača
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kačiče 15, 6215 DIVAČA
Osnovni kapital: 2.353.000,00 SIT
Ustanovitelji: VOLK DARKO, Kačiče 15,
6215 DIVAČA, vložek: 2.353.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 8. 10. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43342
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01296 z dne 17. 5. 2001
pod št. vložka 1/02614/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5558077
Firma: MIKLAVČIČ, REGUL & CO., družba za inženiring d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Pervanjeva 16, 6280 ANKARAN
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: MIKLAVČIČ MATJAŽ - INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, Beblerjev trg 10,
1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 23. 11. 1991;
PAVLIČ DAMIJANA - DIPL. ORG. DELA, Pervanjeva 16, 6280 ANKARAN, vložek: 4.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 23. 11.
1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43344
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01297 z dne 17. 5. 2001
pod št. vložka 1/02622/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5546966
Firma: NIK - NAPRIJED, industrija konfekcije, d.o.o., Piran
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Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Tomšičeva 43, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: NAPRIJED industrija konfekcije d.o.o. Zagreb, Radnička c. Đure Đakovića
42, ZAGREB, vložek: 1.508.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 13. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43347
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01299 z dne 18. 5. 2001
pod št. vložka 1/05437/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1254049
Firma: DESMO-GRILJ & CO., Trgovina in
zastopstvo d.n.o. Ilirska Bistrica
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Jasen 45, 6250 ILIRSKA BISTRICA
Ustanovitelji: GRILJ MARTIN, Jasen 26,
6250 ILIRSKA BISTRICA, odg.s svojim premož., vstop: 1. 12. 1997; FATUR MARTINA,
Rozmanova 24/e, 6250 ILIRSKA BISTRICA,
odg.s svojim premož., vstop: 1. 1. 2000.
Obrazložitev: Proti sklepu o začetku postopka izbrisa je bil dne 07.05.2001 vložen ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je registrsko
sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena
ZFPPod (Ur.list RS, št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu gospodarske družbe iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44129
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01303 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/04274/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5781663
Firma: PROCENT VILHAR IDR., Trgovina
in marketing, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Srebrničeva 10, 6000 KOPER
Ustanovitelji: VILHAR NATAŠA, Kolomban
79, 6280 ANKARAN, odg.s svojim premož.,
vstop: 27. 12. 1994; VILHAR NEVENKA, Kolomban 79, 6280 ANKARAN, odg.s svojim premož., vstop: 27. 12. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-44130
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01304 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/04279/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5782163
Firma: ANŠPED, podjetje za promet in
storitve d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje 2,
66250 ILIRSKA BISTRICA
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Zarečje 2, 6250 ILIRSKA BISTRICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ROLIH ANDREJA, Zarečje 2,
6250
ILIRSKA
BISTRICA,
vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 7.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44131
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01305 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/04281/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5784387
Firma: BAMBUS, OKIČKI & OKIČKI, trgovina, komerciala, turizem in marketing,
d.n.o., Lucija
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Lucija, Liminjanska 49, 6320
PORTOROŽ
Ustanovitelji: OKIČKI MARJAN avtomehanik, Liminjanska 49, 6320 PORTOROŽ, odg.s
svojim premož., vstop: 15. 1. 1995; OKIČKI
VIDA ekonomski tehnik, Liminjanska 49, 6320
PORTOROŽ, odg.s svojim premož., vstop:
15. 1. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44132
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01306 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/04283/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5785316
Firma: MIGOR, MARKOVIČ IN PEČAR, gostinstvo in turizem, d.n.o. Koper
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Frenkova 13, Pobegi, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: MARKOVIČ IGOR, GOSTINSKI TEHNIK, Kidričevo nabrežje 4, 6310 IZOLA, vložek: 70.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop: 20. 6. 1993; PEČAR SILVANA,
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TRGOVSKI POSLOVODJA, Gregorčičeva 56,
6310 IZOLA, vložek: 30.000,00 SIT, odg.s
svojim premož., vstop: 6. 2. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44133
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01307 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/04287/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5795141
Firma: LIVKO, proizvodnja barvne metalurgije d.o.o. Pivka
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Mala Pristava 23, 6257 PIVKA
Osnovni kapital: 3.929.148,00 SIT
Ustanovitelji: HOČEVAR GREGOR, Strma
pot 27, 6310 IZOLA, vložek: 3.869.148,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 5. 1993; DOLENC ALEKSANDER, Kot 16, 6230 POSTOJNA, vložek: 20.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 5. 1993; BOLE DARKO, Kidričevo
naselje 3, 6230 POSTOJNA, vložek:
20.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 5.
1993; DOLENC ANDREJ, Režiška 29, 1370
LOGATEC, vložek: 20.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 5. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44134
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01308 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/04292/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ITTO & C.O., podjetje za promet,
proizvodnjo in storitve, d.o.o. Hruševje 22,
HRUŠEVJE
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Hruševje 22, 6225 HRUŠEVJE
Osnovni kapital: 3.944.515,00 SIT
Ustanovitelji: UMEK JASNA, Volaričeva 12,
6230 POSTOJNA, vložek: 3.944.515,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 7. 7. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
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Sr-44135
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01309 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/04301/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5788838
Firma: DRNICA - Gradbeništvo in trgovina, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Nova vas 54, 6333 SEČOVLJE
Osnovni kapital: 1.990.394,00 SIT
Ustanovitelji: GRIŽON EMIL, Nova vas nad
Dragonijo 61, 6333 SEČOVLJE, vložek:
1.990.394,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 4.
1996.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44136
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01310 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/04310/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5790271
Firma: STREVC d.o.o. Podjetje za oblikovanje in proizvodnjo, Postojna
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Pivška 1, 6230 POSTOJNA
Osnovni kapital: 1.678.000,00 SIT
Ustanovitelji: SELIŠNIK JERNEJA, Pivška
1, 6230 POSTOJNA, vložek: 1.678.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 4. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44137
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01311 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/04318/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5791120
Firma: MEDIALES - Mizarstvo in trgovina, Gardina Lino in Ezio, d.n.o. Izola
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Šared 26/b, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 240.100,00 SIT
Ustanovitelji: GARDINA LINO, EKONOMIST, Volpija b.št., Kaštel, BUJE, HRVAŠKA,
vložek: 144.060,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 17. 5. 1993; GARDINA EZIO, INŽENIR
ELEKTROTEHNIKE, Volpija b.št., Kaštel, BUJE, HRVAŠKA, vložek: 96.040,00 SIT, odg.s
svojim premož., vstop: 20. 3. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
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navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44138
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01312 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/04330/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5790255
Firma: IMPEX TRADE, trgovina in storitve, d.o.o., Sežana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Partizanska cesta 33 b, 6210
SEŽANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LINDIČ ANDREJA, Krajna vas
31, 6221 DUTOVLJE, vložek: 20.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 6. 7. 1993; CALLIGARIS
DIEGO, Via Modena 6, RONCHI DEI LEGIONARI, ITALIJA, vložek: 1.360.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 3. 11. 1993; SMIROLDO
ANTONINO, Via S.Teodoro 10 Casalvechio,
MESSINA, ITAIA, vložek: 120.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 26. 11. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44139
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01313 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/04336/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5753058
Firma: SKONTO PIU’ Trgovina in storitve
d.o.o. Koper Pristaniška 14, Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Pristaniška 14, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SANTORELLI MASSIMO, Via
dello Scoglio 38, TRST, ITALIJA, vložek:
150.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 2.
1996; DIPIAZZA ROBERTO, Via dello Scoglio
38, TRST, ITALIJA, vložek: 1.350.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 22. 2. 1996.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44140
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01314 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/04369/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
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Matična številka: 5794315
Firma: GAMONT - podjetje za visoke in
nizke gradnje d.o.o. Šmarje pri Kopru
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Župančiči 4, 6274 ŠMARJE
Osnovni kapital: 2.557.775,00 SIT
Ustanovitelji: STIPIĆ ANTE, Župančiči 4,
6274 ŠMARJE PRI KOPRU, vložek:
2.507.775,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 6.
1993; FRANCUZ NENAD, Gimnazijski trg 6,
6000 KOPER, vložek: 50.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 6. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44141
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01315 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/04384/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5807212
Firma: TIMILUX gradbeništvo in trgovina, d.o.o. Izola
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kosovelova 29, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 1.766.726,20 SIT
Ustanovitelji: VUČKOVIČ VLADO, Kosovelova 29, 6310 IZOLA, vložek: 1.766.726,20
SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 7. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44142
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01316 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/04402/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5829852
Firma: ČRTICA gostinstvo, trgovina in posredovanje d.o.o. Ankaran
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Hrvatini 45, 6280 ANKARAN
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČRNETIČ DAVID, Hrvatini 45,
6280 ANKARAN, vložek: 750.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 12. 2. 1993; ČRNETIČ FATMIRA MIRA, Hrvatini 45, 6280 ANKARAN,
vložek: 750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 2. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske druž-
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be od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44143
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01317 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/04412/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5796474
Firma: AQUARIUS - trgovina in turizem,
d.o.o. Portorož
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vojkova 48, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 1.551.091,00 SIT
Ustanovitelji: PEGAN NATAŠA, Vojkova 48,
6320 PORTOROŽ, vložek: 1.551.091,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 13. 12. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44144
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01318 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/04414/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5802130
Firma: VALLEX, uvoz-izvoz, trgovina in
storitve, d.o.o., Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ferrarska ul. 12, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PENAVA MURAD, A. Zuanića
15 d, MOSTAR, vložek: 600.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 16. 7. 1993; PENAVA MIROSLAVA, A. Zuanića 15 d, MOSTAR, vložek:
450.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 7.
1993; PENAVA ALEN, A. Zuanića 15 d, MOSTAR, vložek: 150.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 16. 7. 1993; PENAVA VESNA, A. Zuanića 15 d, MOSTAR, vložek: 150.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 16. 7. 1993; KEŠELJ
OBRAD, Fazanska 2, 6320 PORTOROŽ, vložek: 150.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 7. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44145
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01319 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/04424/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5804213
Firma: PROLES, projektiranje in izdelava notranje opreme, d.o.o. Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kolarska ulica 1, 6000 KOPER

Osnovni kapital: 4.084.581,00 SIT
Ustanovitelji: HALAVANJA MIRKO, Vladka
Mačeka 14, KARLOVAC, HRVAŠKA, vložek:
4.084.581,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 2.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44146
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01320 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/04431/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5807107
Firma: KIS d.n.o. Kubed, Cencič in Mihec, proizvodnja, projektiranje in trgovina
strojev in konstrukcij
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Kubed 34 a, 6272 SLOVENSKO
GRAČIŠČE
Ustanovitelji: CENCIČ DANKO strojni inženir, Sergeja Mašere 5, 6000 KOPER, odg.s
svojim premož., vstop: 22. 3. 1995; MIHEC
DARKO strugar, Kubed 34 a, 6272 SLOVENSKO GARČIŠČE, odg.s svojim premož., vstop: 22. 3. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44147
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01321 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/04432/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5845556
Firma: JUVENTA Storitveno in trgovsko
podjetje d.o.o. Postojna
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kosovelova 21, 6230 POSTOJNA
Osnovni kapital: 1.535.609,50 SIT
Ustanovitelji: KOSTANJŠEK ALEŠ, Kidričevo naselje 17, 6230 POSTOJNA, vložek:
1.535.609,50 SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 6.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
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Sr-44148
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01322 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/04441/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5807204
Firma: OPERA 2 INTERNATIONAL, organiziranje prireditev, svetovanje in storitve,
PACOR, k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Bonini 19 a, 6000 KOPER
Ustanovitelji: PACOR GIOVANNI, GLASBENIK, Tiziano Vecellio 9, TRST, ITALIA, odg.s
svojim premož., vstop: 31. 5. 1993; PACOR
LUCIANO, UPOKOJENEC, Vittorio Locchi 28,
TRST, ITALIA, vložek: 50.002,50 SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 12. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44149
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01323 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/04452/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: INTERCITY opravljanje prevozov
in taxi služba, gostinske storitve in storitve
turističnih agencij, d.o.o. Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kidričeva 20, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.753.423,00 SIT
Ustanovitelji: EREMIČ REŠAD, Berislavićeva 2/1, ZAGREB, HRVATSKA, vložek:
6.141,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 1.
1993; PEKEZ LJUBINKA, Rade Kondića 22,
BANJA LUKA, BIH, vložek: 6.141,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 27. 1. 1993; BEGANOVIČ
AZRA, Kidričeva 20, 6000 KOPER, vložek:
6.141,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 1.
1993; INTER CITY d.o.o. Banja Luka, Hanište
36, BANJA LUKA, BIH, vložek: 1.735.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 1. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44150
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01324 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/04456/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ZAR, podjetje za trgovino in storitve-ZAMAN, k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Brezovica 20, 6272 SLOVENSKO GRAČIŠČE
Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZAMAN RAJKO, PKV KOVINOSTRUGAR, Oljčna pot 10, 6000 KOPER,
vložek: 9.990,00 SIT, odg.s svojim premož.,

Št.

vstop: 26. 8. 1993; PAVLETIČ DINO, KOMERCIALNI TEHNIK, Božičeva 1, 6000 KOPER,
vložek: 10,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 8.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44151
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01325 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/04461/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5807352
Firma: VELLUS d.o.o. Podjetje za trgovino, svetovanje in marketing
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Cesta na Markovec 49, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: OREL JURE, Beblerjeva 5,
6000 KOPER, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 22. 1. 1997.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44152
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01326 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/04474/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5858356
Firma: ROBIDA LAZAR IDR., storitveno,
servisno in trgovsko podjetje, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Barvarska ulica 6, 6000 KOPER
Ustanovitelji: LAZAR SREČKO, Barvarska
ulica 6, 6000 KOPER, odg.s svojim premož.,
vstop: 27. 12. 1994; PEČIČ DARJA, Barvarska ulica 6, 6000 KOPER, odg.s svojim premož., vstop: 27. 12. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44153
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01327 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/04482/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
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Matična številka: 5807832
Firma: KRIVEC & CO - Trgovina, storitve,
marketing, d.o.o. Izola
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Malija 39, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRIVEC ZLATKO, Malija 39,
6310 IZOLA, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 12. 12. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44154
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01328 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/04488/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5807913
Firma: MENTHY turizem in trgovina,
d.o.o. Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Sermin 29, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 3.470.355,80 SIT
Ustanovitelji: CASSOLATO SERGIO, Alcide
de Gasperi 66, RIESE PIO X, ITALIJA, vložek:
3.470.355,80 SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 4.
1996.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44155
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01329 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/04502/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5807948
Firma: SPEZIALTECHNIK NAUTIK SERVIS, trgovina in storitve, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Tomažičeva 10, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: GRILL REINHOLD, Oberschoefring 48, ST. MARIEN, AVSTRIJA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 5.
1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
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Sr-44156
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01330 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/04504/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5812674
Firma: PROIZVODNJA IN TRGOVINA
ABRAM & CO., d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Hrašče 103 A, 6230 POSTOJNA
Ustanovitelji: OTONIČAR ABRAM TATJANA,
EKONOMIST, Hrašče 103 A, 6230 POSTOJNA, odg.s svojim premož., vstop: 26. 3. 1993;
ABRAM SILVO, AVTOMEHANIK, Hrašče 103
A, 6230 POSTOJNA, odg.s svojim premož.,
vstop: 17. 3. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44157
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01331 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/04508/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5812283
Firma: LES-KOMPAN, transport, trgovina
in storitve, d.o.o., Ilirska Bistrica
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Jablanica 11b, 6250 ILIRSKA
BISTRICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOMPAN ROBERT, Jablanica 11/b, 6250 ILIRSKA BISTRICA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 6.
1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44158
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01332 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/04518/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5813557
Firma: PROEURO, posredovanje informacij, storitve in trgovina, d.o.o. Portorož
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ukmarjeva 2, Lucija, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: OBLAK ALEKSEJ, Šolska 11,
Lucija,
6320
PORTOROŽ,
vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 6.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
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št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44159
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01333 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/04520/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: IMEG & NOVI GRANITI, zunanjetrgovinsko podjetje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vojkovo nabrežje 38, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: IMEG S.R.L., Via Montramito
55054, MASSAROSA (LU), ITALIA, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 9.
1993; NOVI GRANITI zunanjetrgovinsko podjetje d.o.o. Kamnik, Sp. Stranje 6, 1240 STAHOVICA, vložek: 750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 9. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44160
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01334 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/04527/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5812275
Firma: PROKONTO, knjigovodske storitve in trgovina, uvoz, izvoz, d.o.o., Ilirska
Bistrica, Tavčarjeva 4
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Tavčarjeva 4, 6250 ILIRSKA BISTRICA
Osnovni kapital: 1.780.846,00 SIT
Ustanovitelji: ČEKADA DOLORES, Tavčarjeva ulica 4, 6250 ILIRSKA BISTRICA, vložek:
1.780.846,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 7.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44161
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01335 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/04530/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TRGOVSKI CENTER RIKO, d.o.o.
Koper, trgovina, marketing in gostinstvo

Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: C.I.Istrske brigade 59, Pobegi,
6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOBLAR RIHARD, Cesta I.istrske br.103 Čežarji, 6000 KOPER, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 10.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44162
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01336 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/04533/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5814154
Firma: LUNIMA - LEKIČ & LESKOVAR,
podjetje za uvoz, izvoz, trgovino na debelo
in drobno, zastopstvo in konsignacijo d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Zalog 20, 6230 POSTOJNA
Ustanovitelji: LEKIĆ MARJA gimnazijski maturant, Ul. Ante Kovačića 8, RIJEKA, HRVAŠKA, odg.s svojim premož., vstop: 13. 3.
1995; LESKOVAR LAVRA upokojenka, Zalog
20, 6230 POSTOJNA, odg.s svojim premož.,
vstop: 13. 3. 1995; LESKOVAR MARIJAN upokojenec, Zalog 20, 6230 POSTOJNA, odg.s
svojim premož., vstop: 13. 3. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44163
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01337 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/04565/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5818435
Firma: NOVIAL, proizvodnja in trgovina,
d.o.o., Šercerjeva 11, Ilirska Bistrica
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Šercerjeva 11, 6250 ILIRSKA
BISTRICA
Osnovni kapital: 1.528.000,00 SIT
Ustanovitelji: MALEČKAR SAMO, Šercerjeva 11, 6250 ILIRSKA BISTRICA, vložek:
1.528.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 6.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske druž-
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be od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44164
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01338 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/04568/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5821886
Firma: KLEK, trgovina in gradbeništvo,
d.o.o. Izola
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Cona mestne obrti, objekt B 33,
6310 IZOLA
Osnovni kapital: 1.623.000,00 SIT
Ustanovitelji: BULJBAŠIĆ SINAN, Bajrati
20, ZAVIDOVIĆ, BIH, vložek: 811.500,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 7. 7. 1993; BURKIČ SEMIZ, Stipovići, ZAVIDOVIĆ, BIH, vložek:
811.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 7.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44165
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01339 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/04572/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TRGOVINA Z ŽIVILSKIMI PROIZVODI IN KOMERCIALNE storitve POZEJDON, d.o.o. Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Prade, Cesta XV/7, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: RAŽMAN DAMIJAN, Cesta
XV/17, 6000 KOPER, vložek: 375.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 10. 1993; BARTOLI ALESSANDRO, Via Bartolomeo Gianelli
40, TRST, ITALIA, vložek: 375.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 7. 10. 1993; BERNARDINI
UMBERTO, Calle delle Monache 2, MUGGIA,
ITALIA, vložek: 375.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 7. 10. 1993; BERNARDINI ALESSANDRO, Calle delle Monache 2, MUGGI MUGGIA, ITALIA, vložek: 375.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 10. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44166
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01340 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/04576/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5880459
Firma: LUPO TRADE, trgovina, finančne
storitve in posredovanje, d.o.o. Koper

Št.

Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Klaričeva 15/a, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: VOLK IVO, Klaričeva ulica
15/a, 6000 KOPER, vložek: 800.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 25. 3. 1993; VOLK ROBERT, Klaričeva ulica 15/a, 6000 KOPER,
vložek: 700.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 3. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44167
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01341 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/02549/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5548730
Firma: JECA - IMPEX d.o.o., Proizvodnja
in trgovina
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Industrijska cesta 2E, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 2.102.000,00 SIT
Ustanovitelji: CROCI STELLA, Ulica Per Puianello št. 30/b, CASTELVETRO-MODENA,
ITALIJA, vložek: 1.597.520,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 7. 1998; SCIANTI MASSIMO,
Ulica Per Puianello št. 30/b, CASTELVETRO-MODENA, ITALIJA, vložek: 504.480,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 7. 1998.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44168
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01342 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/02624/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5564387
Firma: TANDEM ČERNJAČ IN SUBOTIĆ trgovina, turizem in gostinstvo, d.n.o. Postojna
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Notranjska 1 a, 6230 POSTOJNA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: SUBOTIČ STIV, EKONOMIST,
Pivška 3, 6230 POSTOJNA, vložek: 4.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 11. 12.
1991; ČERNJAČ GRETA, NATAKARICA, Notranjska 1 a, 6230 POSTOJNA, vložek:
4.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
11. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je do-
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pustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44169
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01343 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/02632/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5547822
Firma: LIMIT trgovina-storitve-proizvodnja d.o.o. Kozina
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Istrska 11, 6240 KOZINA
Osnovni kapital: 2.877.000,00 SIT
Ustanovitelji: DUKA JADRAN, Jamska 3,
6240 KOZINA, vložek: 1.438.500,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 18. 11. 1991; AMBROŽIČ
DARKO, Krožna cesta 8, 6000 KOPER, vložek: 719.250,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
1. 3. 1992; NOVEL JADRAN, Cesta na Rižano
27, 6000 KOPER, vložek: 719.250,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 1. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44170
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01344 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/02695/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5550661
Firma: P & R-ENTER KROTA IN ZEGA
podjetje za računalniške storitve, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Razgled 28, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: KROTA RADO, RAČUNALNIŠKI PROGRAMER, Cesta borcev 7, Bertoki,
6000 KOPER, vložek: 4.000,00 SIT, odg.s
svojim premož., vstop: 21. 1. 1992; ZEGA
PETER, ELEKTROTEHNIK, Razgled 28, 6330
PIRAN, vložek: 4.000,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 21. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44171
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01345 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/02696/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5610672
Firma: MAVER, Inženiring, trgovina in turizem, d.n.o., Portorož
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Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Senčna pot 75a, 6320 PORTOROŽ
Ustanovitelji: MAVER LJUBICA tajnica, Senčna pot 75a, 6320 PORTOROŽ, odg.s svojim
premož., vstop: 20. 12. 1994; MAVER JOŽE
dipl. ing. gr., Senčna pot 75a, 6320 PORTOROŽ, odg.s svojim premož., vstop: 20. 12.
1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44172
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01346 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/02727/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5552362
Firma: AUTOTEHNA ISTRA - Turistično
podjetje, d.o.o. Portorož
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Obala 55, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 1.817.000,00 SIT
Ustanovitelji: SARIĆ ANDRIJA, Poljana b.št.,
UMAG, HRVAŠKA, vložek: 181.700,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 27. 11. 1991; PAHOVIČ
MILIVOJ, Ukmarjeva 20, 6320 PORTOROŽ,
vložek: 181.700,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 11. 1991; RADIĆ ĐENIO, Dinka Trinajstića 12, POREČ, HRVAŠKA, vložek:
181.700,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 9.
1992; ZRELEC MILJENKO, Mugeba, POREČ,
HRVAŠKA, vložek: 181.700,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; JEKIĆ NIVES, Dalmatinska 19, Funtana, POREČ, HRVAŠKA, vložek: 908.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
1. 7. 1993; KUZELJ NENAD, Augusta Ferri
49, ROVINJ, HRVAŠKA, vložek: 181.700,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 11. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44173
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01347 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/02731/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5562244
Firma: MORGAN BOATS, turizem in navtika d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Fornače 15, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: MORGAN MILAN, Fornače
15, 6330 PIRAN, vložek: 1.508.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 23. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
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št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44174
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01348 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/02755/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5562732
Firma: SPECTA - ZELJKOVIĆ GORAN &
DRAGAN Trgovina in marketing, d.n.o. Koper
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Benčičeva 15, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZELJKOVIĆ GORAN, J. Huttlera 27 B, OSIJEK, vložek: 7.200,00 SIT, odg.s
svojim premož., vstop: 9. 1. 1992; ZELJKOVIĆ
DRAGAN, Kozare 4, OSIJEK, vložek: 800,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 4. 4. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44175
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01349 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/02756/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5578639
Firma: VOŽIČ TRADE, trgovina in obrtne
storitve, d.o.o., Sečovlje
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Parecag 169, 6333 SEČOVLJE
Osnovni kapital: 2.239.500,00 SIT
Ustanovitelji: VOŽIČ ANTON, Parecag 169,
6333 SEČOVLJE, vložek: 2.239.500,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 22. 11. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44176
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01350 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/02768/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5567106
Firma: NOJKO PIRC IN PIRC d.n.o. Podjetje za storitve, proizvodnjo in trgovino,
Dutovlje, Kopriva 56, Dutovlje
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Kopriva 56, 6221 DUTOVLJE
Ustanovitelji: PIRC MARKO ekonomski tehnik, Cesta na Lenivec 24, 6210 SEŽANA,
odg.s svojim premož., vstop: 27. 5. 1994;
PIRC MATJAŽ ekonomski tehnik, Cesta na Lenivec 24, 6210 SEŽANA, odg.s svojim premož., vstop: 27. 5. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44177
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01351 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/02786/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: RCP, Razvojni center malega gospodarstva, d.o.o., Piran
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Fornače 33, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 2.560.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE OKOLJE, p.o. Piran, Fornače
33, 6330 PIRAN, vložek: 150.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 22. 1. 1992; ZAVAROVALNICA ADRIATIC, d.d. Koper, Ljubljanska c. 3,
6000 KOPER, vložek: 600.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 23. 5. 1992; GALEB INŽENIRING, p.o., Izola, Elvire Vatovec 4, 6310
IZOLA, vložek: 250.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 23. 5. 1992; GIP STAVBENIK, d.d., .,
6000 KOPER, vložek: 250.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 23. 5. 1992; LB SPLOŠNA
BANKA, d.d., Koper, Pristaniška 14, 6000 KOPER, vložek: 500.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 23. 5. 1992; PINIJA, d.o.o., Portorož,
Obala 105, 6320 PORTOROŽ, vložek:
100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 5.
1992; BITERMO, d.o.o., Portorož, Podvozna
8, 6320 PORTOROŽ, vložek: 100.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 5. 1992; KORELIČ ANGEL, Sečovlje 39, 6333 SEČOVLJE,
vložek: 100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 5. 1992; LOVREČIČ PAVEL, Gregorčičeva 3, 6330 PIRAN, vložek: 100.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 27. 5. 1992; FINALI,
d.o.o., Portorož, Obala 120, 6320 PORTOROŽ, vložek: 50.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 27. 5. 1992; ADRIATHERM, d.o.o.,
Portorož, Seča 194/a, 6320 PORTOROŽ, vložek: 100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 5. 1992; GRAHOR ANDREJ, Lepa cesta
57, 6320 PORTOROŽ, vložek: 50.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 5. 1992; BARRILE DARIO, Vojkova 24, 6320 PORTOROŽ,
vložek: 50.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 5. 1992; TIM, d.o.o., Koper, Pristaniška
14, 6000 KOPER, vložek: 100.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 27. 5. 1992; HRVATIN
GENIO, Sečovlje 18, 6333 SEČOVLJE, vložek: 50.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 5. 1992; KOVŠČA ANTON, Solinska pot
9, 6320 PORTOROŽ, vložek: 10.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 27. 5. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske druž-
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be od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44178
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01352 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/02790/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5567734
Firma: RESTAVRO Gradbeništvo in storitve d.o.o. Stomaž 4 a SEŽANA
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Stomaž 4 a, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 1.608.000,00 SIT
Ustanovitelji: OZBIČ JOŽKO, Stomaž 4 a,
6210 SEŽANA, vložek: 1.608.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 27. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44179
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01353 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/02791/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5567904
Firma: SECOM TRADING d.o.o., računalniški inženiring, notranja trgovina, Sežana,
Kolodvorska 3
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kolodvorska 3, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PERHAVEC DAMIJAN, Mihaele Škapinove 8, 6210 SEŽANA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 10. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44180
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01354 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/02816/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: V 3, export-import, trgovina, Ankaran d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Srebrničeva 13, 6280 ANKARAN
Osnovni kapital: 1.576.000,00 SIT
Ustanovitelji: CIGLIČ VASILIJ, Cerej 16,
6280 ANKARAN, vložek: 803.800,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 25. 1. 1992; ŠTEKAR TATJANA, Sočebranova 14, 5000 NOVA GORICA, vložek: 772.200,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 25. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
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prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44181
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01355 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/02827/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5613159
Firma: ORFEJ, trgovina, komercialne storitve, import-export glasbena dejavnost,
d.o.o. Izola
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Livade, Tomšičeva 3, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PEGAN VANJA, Oljčna pot 18,
6330 PIRAN, vložek: 750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 2. 1992; JENKO STANISLAV, Tomšičeva ul. 3, 6310 IZOLA, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 2.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44182
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01356 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/02861/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5579970
Firma: ELIKA - Informacijski in trgovinski
inženiring, d.o.o. Ankaran
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vlahovičeva 44, 6280 ANKARAN
Osnovni kapital: 1.801.500,00 SIT
Ustanovitelji: PEVC ELKA, Vlahovičeva 44,
6280 ANKARAN, vložek: 1.801.500,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 14. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44183
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01357 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/02916/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5601681
Firma: VEKTA trgovsko, gradbeno in storitveno podjetje, d.o.o. Sejmiška 8f, Sežana
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Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Sejmiška 8f, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 1.565.997,00 SIT
Ustanovitelji: KUNST VEKOSLAV, Vojkova
7, 6210 SEŽANA, vložek: 1.565.997,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 7. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44184
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01358 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/02964/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5596122
Firma: EUROTIME, trgovina export - import, d.o.o. Koper commercio export - import, s.r.l. Capodistria
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kampel 63/a, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: RADOVIČ MILIJAN, Kampel
63/a, 6000 KOPER, vložek: 1.508.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44185
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01359 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/03055/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5622450
Firma: ZOMARK prodaja živali, hrane in
opreme, Sežana, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Bazoviška 7a, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 3.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: KLANJŠČEK-OBLAK ZDENKA, Bazoviška 7 a, 6210 SEŽANA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 2.
1992; OBLAK VLADIMIR, Bazoviška 7a, 6210
SEŽANA, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 11. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
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Sr-44186
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01360 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/03146/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5624878
Firma: OBALNI ŠTUDENTSKI SERVIS
d.o.o. Portorož
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Obala 41, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ISKRA VIDA, Frankolovska 9,
2000 MARIBOR, vložek: 375.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 25. 11. 1994; KRAJNC
MARJAN, Trčova 275, 2000 MARIBOR, vložek: 375.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 11. 1994; HAUC IRENA, Krekova 2, 2000
MARIBOR, vložek: 375.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 11. 1994; UHELJ ZVONIMIR,
Čokova 1, Lucija, 6320 PORTOROŽ, vložek:
375.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 11.
1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44187
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01361 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/03236/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5639794
Firma: DAN trgovsko, turistično in storitveno podjetje, d.o.o. Sveto 23 a Komen
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Sveto 23 a, 6223 KOMEN
Osnovni kapital: 1.768.000,00 SIT
Ustanovitelji: JAZBEC MARTA, Sveto 23/a,
6223 KOMEN, vložek: 884.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 5. 4. 1992; JAZBEC VINKO,
Sveto 23/a, 6223 KOMEN, vložek:
884.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 4.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44188
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01362 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/03258/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5656575
Firma: TAMBIN, Podjetje za pridobivanje
in predelavo kamna, trgovino in storitve,
d.o.o., Sežana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Povir 62, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 2.323.871,00 SIT
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Ustanovitelji: TAVČAR JANKO, Povir 62,
6210 SEŽANA, vložek: 2.323.871,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 6. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44189
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01363 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/03275/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5650135
Firma: MUFLON, Gojitev jelenjadi, trgovina, gostinstvo in turizem, BAJC & BAJC
d.n.o. Postojna, Landol 13
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Landol 13, 6230 POSTOJNA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: BAJC ANTON, AVTOMEHANIK, Landol 13, 6320 POSTOJNA, vložek:
4.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
3. 4. 1992; BAJC MILKA, KUHARICA, Landol
13, 6230 POSTOJNA, vložek: 4.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 23. 12. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44190
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01364 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/03283/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: M & B BAR - Turizem, trgovina,
export - import, d.o.o. Piran
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: IX. korpusa 4, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 2.837.108,80 SIT
Ustanovitelji: RAJNOVIČ BRANKO, IX. korpusa 4, 6330 PIRAN, vložek: 50.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 9. 4. 1992; ČOGA MLADEN, XXX. divizije l4 Lucija, 6320 PORTOROŽ, vložek: 50.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 9. 4. 1992; FUCICH NEVIO, Via Misani
20, UDINE, ITALIA, vložek: 2.737.108,80 SIT,
ne odgovarja, vstop: 9. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-44191
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01365 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/03290/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5646871
Firma: TRAIL, DOLNIČAR VLADIMIR IN
DAMJANA, podjetje za razvoj turizma in gostinstva d.n.o. Portorož
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Ukmarjeva 2, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: DOLNIČAR VLADIMIR, GOSTINSKI TEHNIK, Ukmarjeva 2, Lucija, 6320
PORTOROŽ, vložek: 4.000,00 SIT, odg.s
svojim premož., vstop: 6. 4. 1992; DOLNIČAR DAMIJANA, NEKVALIFICIRANA DELAVKA, Ukmarjeva 2, Lucija, 6320 PORTOROŽ,
vložek: 4.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 28. 5. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44192
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01366 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/03342/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5656923
Firma: COMMI d.o.o. Trgovina na debelo
in drobno, proizvodnja kemijskih in tekstilnih proizvodov, Šmarje pri Sežani št. 28,
Sežana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Šmarje pri Sežani št. 28, 6210
SEŽANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KAVČIČ RADIVOJ, Šmarje pri
Sežani št. 28, 6210 SEŽANA, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 12.
1994; KAVČIČ MATJAŽ, Šmarje pri Sežani št.
28, 6210 SEŽANA, vložek: 750.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 28. 12. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44193
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01367 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/03379/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5658586
Firma: MALCOMM Trgovina na debelo
in drobno, konsignacija in zastopništvo
d.o.o. Cesta na Lenivec 12 Sežana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
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Sedež: Cesta na Lenivec 12, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 2.617.583,00 SIT
Ustanovitelji: MALNAR IVAN, Cesta na Lenivec 12, 6210 SEŽANA, vložek: 2.617.583,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 8. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44194
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01368 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/03382/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5704669
Firma: TURN, proizvodnja, trgovina, storitve, uvoz, izvoz, d.o.o., Gornja Bitnja 12
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Gornja Bitnja 12, 6255 PREM
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: STEGU JOŠKO, Gornja Bitnja
12, 6255 PREM, vložek: 1.500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 28. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44195
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01369 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/03435/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5682959
Firma: MAD.M. - proizvodnja, transport,
marketing, d.o.o. Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Cesta na Markovec 69, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.525.800,00 SIT
Ustanovitelji: MADRUŠA MLADEN, Pahorjeva ulica št. 28, 6000 KOPER, vložek:
1.525.800,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 4.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44196
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01370 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/03443/00 vpisalo v sodni
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register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5661277
Firma: HLAD, proizvodnja in storitve,
d.o.o. Tomšičeva 24, Ilirska Bistrica
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Tomšičeva 24, 6250 ILIRSKA
BISTRICA
Osnovni kapital: 1.770.000,00 SIT
Ustanovitelji: PRIMC UROŠ, Rozmanova
24i, 6250 ILIRSKA BISTRICA, vložek:
1.770.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 7.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44197
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01371 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/03529/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5680352
Firma: ALPROM, SERGON - marketing,
posredovanje in storitve, d.n.o. Koper
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Cesta na Markovec 15, 6000 KOPER
Ustanovitelji: SERGON INGRID tehnični risar, Cesta na Markovec 15, 6000 KOPER,
odg.s svojim premož., vstop: 18. 3. 1995;
SERGON ALDO komercialni tehnik, Cesta na
Markovec 15, 6000 KOPER, odg.s svojim premož., vstop: 18. 3. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44198
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01372 z dne 21. 5. 2001
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: 5679087
Firma: KALAK, trgovina, finančne in komercialne storitve, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Spodnje Škofije 54, 6281 ŠKOFIJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BAROLIN ALEKSANDER,
Spodnje Škofije 218, 6281 ŠKOFIJE, vložek:
100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 10.
1992; PALČIČ MIRO, Spodnje Škofije 211,
6281 ŠKOFIJE, vložek: 1.400.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 30. 6. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sod-
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nega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44199
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01373 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/04581/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5820421
Firma: MIRSI, mednarodna špedicija in
transport d.o.o. Spodnje Škofije
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Spodnje Škofije 33, 6281 ŠKOFIJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SIROTIČ MIRJAN, Spodnje
Škofije 33, 6281 ŠKOFIJE, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 7.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44200
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01374 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/04591/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5822424
Firma: POLONČEK d.o.o. Trgovina na debelo in drobno in proizvodnja kmetijskih
pridelkov Barka 35, Vremski Britof
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Barka 35, 6217 VREMSKI BRITOF
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: VOLK MATJAŽ, Barka 35,
6217
VREMSKI
BRITOF,
vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 7.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44201
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01375 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/04601/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ARTE CASA - Gradbeništvo in trgovina, d.o.o. Portorož
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Obala 105, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 1.551.900,00 SIT
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Ustanovitelji: IMPERATORE LUCIO, Via
Lunga 151, S.MARGHERITA D’ADIGE, ITALIA,
vložek: 1.478.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 8. 1993; LEVIČ SABRIJA, Sergaši 10,
6274 ŠMARJE, vložek: 73.900,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 20. 8. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44202
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01376 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/04603/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5347319
Firma: LENO, proizvodnja, storitve, trgovina, svetovanje, d.o.o. Ljubljanska 28 Izola
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljanska 28, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 2.002.000,00 SIT
Ustanovitelji: LENARČIČ JANEZ, Tartinijeva
4, 6310 IZOLA, vložek: 2.002.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 13. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44203
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01377 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/04607/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5821088
Firma: MATIRED proizvodnja, trgovina,
turizem, d.o.o. Postojna
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kolodvorska 28, 6230 POSTOJNA
Osnovni kapital: 5.282.720,00 SIT
Ustanovitelji: FERLUGA ALDO, Via Nazionale
103,
TRST,
ITALIJA,
vložek:
2.905.546,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 2.
1993; FERLUGA MASSIMILIANO, Via Nazionale
103,
TRST,
ITALIJA,
vložek:
1.320.430,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 2.
1993; OTONIČAR ALBIN, Hrašče 49, 6230
POSTOJNA, vložek: 1.056.744,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 2. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
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Sr-44204
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01378 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/04620/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5822653
Firma: KARDUM trgovina in servis d.o.o.
Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Šmarska cesta 4, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: DOLENC BOŽIDAR, Bernetičeva 6, 6000 KOPER, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 8. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44205
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01379 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/04623/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5822858
Firma: ALINA-TAL, trgovina, komercialne in finančne storitve, d.o.o. Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vojkovo nabrežje 38, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.510.390,80 SIT
Ustanovitelji: ARANITOVIĆ ŽARKO, Lenjinova
29,
SARAJEVO,
BIH,
vložek:
1.510.390,80 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 12. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44206
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01380 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/04625/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5823218
Firma: DINASTIJA SONG - Kitajska restavracija, d.o.o. Portorož DINASTIA di SONG Ristorante cinese, s.r.l. Portorose
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Obala 114, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 1.537.158,00 SIT
Ustanovitelji: SONG XIAOHUA, Via Legissa
6, TRST, ITALIJA, vložek: 768.579,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 17. 9. 1993; VUK BORIS,
Via della guardia 44, TRST, ITALIJA, vložek:
768.579,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 9.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS

št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44207
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01381 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/04631/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5823412
Firma: TRGOVSKO IN IZVOZNO PODJETJE U.R.F., d.o.o. KOPER
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vojkovo nabrežje 38, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: UCHRIN RICHARD, Fulton St.,
Ap. 4 1808, SAN FRANCISCO, CA 94117,
U.S.A, vložek: 750.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 2. 11. 1993; UCHRIN JANOS, Czeher
u. 89/b, BUDAPEST, MADŽARSKA, vložek:
450.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 11.
1993; UCHRIN JANOSNE, Czeher u. 89/b,
BUDAPEST,
MADŽARSKA,
vložek:
300.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 11.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44208
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01382 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/04638/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5845980
Firma: KATARINA, trgovina in storitve,
d.o.o. Portorož, Seča 194 b
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Seča 194 b, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SEVER EDVARD, Čevljarska
ulica 5, 6000 KOPER, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 7. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44209
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01383 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/04639/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5853141

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Firma: ALEKSA - KRAJNC & CO. Storitve,
proizvodnja in trgovina d.n.o. Ankaran
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Jadranska 13, 6280 ANKARAN
Ustanovitelji: KRAJNC MIRKO, VIŠJI RADIOLOŠKI TEHNIK, Jadranska 13, 6280 ANKARAN, odg.s svojim premož., vstop: 1. 7. 1993;
KRAJNC SLADJANA, VIŠJA MEDICINSKA
SESTRA, Jadranska 13, 6280 ANKARAN,
odg.s svojim premož., vstop: 30. 3. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44210
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01384 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/04658/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5324807
Firma: BALOH & URBANČIČ - BALDAMO
TIM, organizacijske storitve d.n.o., Izola,
Prečna pot 5
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Prečna pot 5, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 4.000,00 SIT
Ustanovitelji: BALOH DARKO - SKLADIŠČNIK, Prečna pot 5, 6310 IZOLA, vložek:
2.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
28. 10. 1993; BALOH - URBANČIČ MOJCA PRAVNIK, Prečna pot 5, 6310 IZOLA, vložek:
2.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
19. 5. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44211
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01385 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/04659/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5831334
Firma: PROMOCIJA Podjetje za telefonsko oglaševanje in trgovino d.o.o. Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Druge prekomorske brigade
18a, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.546.600,00 SIT
Ustanovitelji: WALTER PALERMO, Via della
Roggia št. 45/2, HUMIN (GEMONA DEL FRIULI), vložek: 1.546.600,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 15. 2. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
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izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44212
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01404 z dne 24. 5. 2001
pod št. vložka 1/04668/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5834783
Firma: BARKA, trgovina, turizem, marketing, transport, kultura, d.o.o. Gornje Vreme
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Gornje Vreme 5, 6217 VREMSKI
BRITOF
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PRELC MATJAŽ, B. Magajne
14, 6215 DIVAČA, vložek: 975.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 17. 6. 1993; MATJAŽIČ
ESTER, Barka št. 49, 6217 VREMSKI BRITOF, vložek: 525.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 23. 12. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44213
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01405 z dne 24. 5. 2001
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: GRUPEX-MARKOVIĆ IN PARTNERJI, gradbeni inženiring, d.n.o., Sežana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: I. tankovske brigade 7, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 40.334,00 SIT
Ustanovitelji: MARKOVIĆ ANTO ekonomsko
prometni tehnik, Moždenac 49, NOVI MAROF,
HRVAŠKA, vložek: 10.083,50 SIT, odg.s svojim premož., vstop: 15. 11. 1993; NUHANOVIĆ RASIM polkvalificiran zidar, Vejinac, VELIKA KLADUŠA, BIH, vložek: 10.083,50 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 15. 11. 1993;
JUPIĆ FARUK upravnik tehnik, Pridjel Gornji
130, BOSNA IN HERCEGOVINA, vložek:
10.083,50 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
15. 11. 1993; JUPIĆ FAHIR polkvalificiran zidar, Pridjel Gornji 130, BOSNA IN HERCEGOVINA, vložek: 10.083,50 SIT, odg.s svojim premož., vstop: 15. 11. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44214
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01406 z dne 24. 5. 2001
pod št. vložka 1/04682/00 vpisalo v sodni

42 / 30. 5. 2001 / Stran 2643
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5835500
Firma: C & C trgovina, gostinstvo, uvoz
izvoz d.o.o. Sveto
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Sveto št. 68/A, 6223 KOMEN
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: COLJA KLAVDIJA, Sveto
68/a, 6223 KOMEN, vložek: 750.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 26. 6. 1993; COLJA INGRID, Dane 11, 6210 SEŽANA, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 6.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44215
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01407 z dne 24. 5. 2001
pod št. vložka 1/04685/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KM - KARKHI & MARINO, d.n.o.
Koper trgovina, zastopstva in marketing
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Vojkovo nabrežje 30/A, 6000
KOPER
Osnovni kapital: 39.411,00 SIT
Ustanovitelji: AL KARKHI SALIH HASHEM
MOHAMED, Alamiria, zona 628, ul.20, št.17,
BAGDAD, IRAK, vložek: 19.705,50 SIT, odg.s
svojim premož., vstop: 22. 1. 1994; MARINO
KATHERINE MARY, 37 Main Street, Rathdrum,
WICKLOW, IRSKA, vložek: 19.705,50 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 22. 1. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44216
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01408 z dne 24. 5. 2001
pod št. vložka 1/04687/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5385261
Firma: PROTRG, gostinstvo in trgovina
d.o.o. Koče
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Koče 74, 6258 PRESTRANEK
Osnovni kapital: 2.046.035,40 SIT
Ustanovitelji: PAHOR MIRAN, Koče 74,
6258 PRESTRANEK, vložek: 2.046.035,40
SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 6. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: -
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za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44217
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01409 z dne 24. 5. 2001
pod št. vložka 1/04692/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KAJTEZ & COMPANY, zastopstvo
in trgovina, k.d., Koper, Agrarne reforme
18
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Agrarne reforme 18, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KAJTEZ MILENKO, Agrarne
reforme 18, 6000 KOPER, vložek: 1.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 1. 1994; HORVAT
DIJANA, Sp. Škofije 171, 6281 ŠKOFIJE, vložek: 1.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 1.
1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44218
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01410 z dne 24. 5. 2001
pod št. vložka 1/04697/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SINTES Import-export, trgovina,
zastopstvo, storitve d.o.o. Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kamnita 10, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.680.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZAJIČ SILVO, Kampel 10,
6000 KOPER, vložek: 1.680.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 27. 1. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44219
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01411 z dne 24. 5. 2001
pod št. vložka 1/04699/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5879949
Firma: SECTEC - Varnostna tehnika,
d.o.o. Koper
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dolani 3, Sveti Anton, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.966.109,60 SIT
Ustanovitelji: DAVID MARJAN, Dolani 3,
Sveti Anton, 6000 KOPER, vložek:
983.054,80 SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 6.
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1993; KUSTIĆ MLADEN, Beblerjeva 14, 6000
KOPER, vložek: 983.054,80 SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 11. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44220
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01412 z dne 24. 5. 2001
pod št. vložka 1/04709/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5869315
Firma: VALMO trgovina, gostinstvo, uvoz
- izvoz d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Trubarjeva 40, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 2.563.000,00 SIT
Ustanovitelji: NACHTIGAL BRANKA, Trubarjeva 40, 6330 PIRAN, vložek: 2.513.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 7. 1993; DRUSCOVICH MARIJAN, Trubarjeva 40, 6330 PIRAN, vložek: 50.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 8. 7. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44221
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01413 z dne 24. 5. 2001
pod št. vložka 1/04712/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5842468
Firma: ORIENTAL COMMERCE - podjetje
za trgovino, uvoz-izvoz, špedicijo, gostinstvo in turizem, d.o.o. Izola
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ul. Proletarskih brigad 2, 6310
IZOLA
Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Ustanovitelji: BEVK MARKO, Proletarskih
brigad 2, 6310 IZOLA, vložek: 1.600.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 4. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44222
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01414 z dne 24. 5. 2001
pod št. vložka 1/04724/00 vpisalo v sodni

register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: DJURIČ & DJURIČ, trgovina in storitve d.n.o. Ankaran
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Hrvatini 163, 6280 ANKARAN
Ustanovitelji: DJURIČ RADMILO, STROJNI
TEHNIK, Hrvatini 163, 6280 ANKARAN, odg.s
svojim premož., vstop: 9. 2. 1994; DJURIČ
MILENA, POLKVALIFICIRANA DELAVKA, Hrvatini 163, 6280 ANKARAN, odg.s svojim premož., vstop: 9. 2. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44223
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01415 z dne 24. 5. 2001
pod št. vložka 1/04735/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5768080
Firma: AMALU, podjetje za turizem in
marketing, d.o.o., Piran, Fiesa 57
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Fiesa 57, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KORŽE BRANKO, Tesovnikova
70,
1000
LJUBLJANA,
vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 3.
1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44224
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01416 z dne 24. 5. 2001
pod št. vložka 1/04736/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MAIER COLOR, barve in oprema
za barvanje, d.o.o. Škofije
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Zgornje Škofije 1b, 6281 ŠKOFIJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BENCICH DARIO, Strada di
Fiume 281, TRST, ITA, vložek: 750.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 9. 1993; RIVA
MARINA, Via sette Fontane 23, TRST, ITA,
vložek: 750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 9. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja go-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
spodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44225
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01417 z dne 24. 5. 2001
pod št. vložka 1/04739/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5745845
Firma: GRANAS inženiring in storitve,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kidričeva 41, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: AVMEDOSKI NASER, Tovarniška 6, 8270 KRŠKO, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 12. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44226
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01418 z dne 24. 5. 2001
pod št. vložka 1/04752/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5836026
Firma: MS-MALLULAH & SABAH d.n.o.
Portorož, trgovina in marketing
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Obala 105, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 15.656,00 SIT
Ustanovitelji: MALLULAH IBRAHIM I.A., TRGOVEC, Steet No. 16, House No. 10, BART
1, KUWAIT, vložek: 7.828,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop: 21. 3. 1994; AL-SABAH
NADIAH S.A., GOSPODINJA, Steet No. 16,
House No. 10, BART 1, KUWAIT, vložek:
7.828,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
21. 3. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44227
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01419 z dne 24. 5. 2001
pod št. vložka 1/04755/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5851106
Firma: LOVRIČ-PETRIČ GROUP, podjetje
za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
Piran
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Obzidna 22, 6330 PIRAN
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: LOVRIČ-PETRIČ ALJOŠA, Obzidna 22, 6330 PIRAN, vložek: 751.000,00

Št.

SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 5. 1994; LOVRIČ-PETRIČ MITJA, Obzidna 22, 6330 PIRAN, vložek: 751.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 19. 5. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44228
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01420 z dne 24. 5. 2001
pod št. vložka 1/04757/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: FEDE IN CO Trgovina, marketing
in inženering, d.n.o. Koper
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Tomažičev trg 2, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: BACCHUS D.O.O. MARKETING, SVETOVANJE IN INŽENIRING Izola,
Ljubljanska 28/3, 6310 IZOLA, vložek:
1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
12. 10. 1993; FEDE D.O.O. PODUZEĆE ZA
TRGOVINU I USLUŽNU djelatnost Buje, Juki
142, BUJE, HRVAŠKA, vložek: 1.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 12. 10. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44229
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01421 z dne 24. 5. 2001
pod št. vložka 1/04761/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5842379
Firma: HARI HLPKA HARIS & JANKO Trgovina in marketing, d.n.o. Koper
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Ferrarska 14, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 157.272,00 SIT
Ustanovitelji: HLPKA HARIS, ŽIVILSKI TEHNIK, Ulica M. Tita 21, 1000 SARAJEVO, BIH,
vložek: 78.636,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 6. 4. 1994; HLPKA JANKO, PRIUČENI
DELAVEC, Ulica M. Tita 21, 1000 SARAJEVO,
BIH, vložek: 78.636,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop: 6. 4. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
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Sr-44230
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01422 z dne 24. 5. 2001
pod št. vložka 1/04768/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5852161
Firma: CAYMAN TOUR, turistično potovalna agencija, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Prešernov trg 3, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: VEBLE SAMO, Ul. II. prekomorske brigade 30, 6000 KOPER, vložek:
500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 5.
1994; VEBLE SPOGLIARICH ANA, Ul. II. Prekomorske brigade 30, 6000 KOPER, vložek:
500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 10.
1994; SPOGLIARICH NIKOLA, Ul. II. Prekomorske brigade 30, 6000 KOPER, vložek:
500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 10.
1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44231
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01423 z dne 24. 5. 2001
pod št. vložka 1/04771/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5842824
Firma: RIML TRADE, FATOVIĆ & GRAHOVAC, Trgovina in transport, d.n.o. Koper
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Generala Levičnika 34/f, 6000
KOPER
Osnovni kapital: 31.632,00 SIT
Ustanovitelji: FATOVIĆ IVICA, KUHAR, Kozlovičeva ulica 29, 6000 KOPER, vložek:
15.816,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
23. 3. 1994; GRAHOVAC ROBERT, STROJNI
TEHNIK, Save Jugo Bukove 8, 3000 RIJEKA,
vložek: 15.816,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 23. 3. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44232
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01424 z dne 24. 5. 2001
pod št. vložka 1/04774/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TEKOTOURS LAPOV - Turizem,
trgovina, marketing, d.n.o. Koper
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Benčičeva 6, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 30.802,00 SIT
Ustanovitelji: LAPOV ZORAN, DIPL. OEC.,
Jabukovac 1, 1000 ZAGREB, vložek:
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7.700,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
24. 1. 1994; LAPOV BOJAN, NOVINAR, Jabukovac 1, 1000 ZAGREB, vložek: 7.700,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 24. 1. 1994;
LAPOV LJEPOSLAVA, TURISTIČNI TEHNIK,
Jabukovac 1, 1000 ZAGREB, vložek:
7.700,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
24. 1. 1994; LAPOV NIKOLA, DIPL. OEC.,
Jabukovac 1, 1000 ZAGREB, vložek:
7.700,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
24. 1. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44233
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01425 z dne 24. 5. 2001
pod št. vložka 1/04779/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5842328
Firma: GULIVER GOMILŠEK Družba za
proizvodnjo, trgovino in storitve, k.d., Ankaran
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Kocjančičeva 35, 6280 ANKARAN
Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Ustanovitelji: GOMILŠEK VANJA, ADMINISTRATORKA, Kocjančičeva 35, 6280 ANKARAN, vložek: 5.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop: 7. 3. 1994; KATONAR ROBERTO, DIPL. AGRONOM, Kocjančičeva 35, 6280
ANKARAN, vložek: 5.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 3. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44234
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01426 z dne 24. 5. 2001
pod št. vložka 1/04796/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5818451
Firma: LINATEH proizvodno, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Avber 21, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: UKMAR BOJANA, Avber 21,
6210 SEŽANA, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 15. 5. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske druž-
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be od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44235
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2001/01427 z dne 24. 5. 2001
pod št. vložka 1/04802/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5845971
Firma: GRE.PA, proizvodnja, trgovina,
uvoz, izvoz d.o.o. Sežana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Partizanska 109, 6210 SEŽANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: GREGIS PAOLO, Piazza Vittorio Veneto 4, BRUSAPORTO, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 7.
1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.

KRANJ
Sr-42916
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/00650 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05891/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5956919
Firma: TEIK IT, zavod za informiranje,
raziskovanje, izobraževanje in svetovanje
Pravno org. oblika: zavod
Sedež: MESTNI TRG 32, 4220 ŠKOFJA
LOKA
Osnovni kapital: 20.000,00 SIT
Obrazložitev: Proti sklepu o začetku izbrisa
je bil dne 14.2.2001 vložen ugovor. Ker je bil
ugovor neutemeljen, je sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS št.
54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-42917
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/00687 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04380/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5724627
Firma: BMM, mednarodno trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o. Bled
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: JELOVŠKA 14, 4260 BLED
Osnovni kapital: 1.602.000,00 SIT
Obrazložitev: Proti sklepu o začetku izbrisa
je bil dne 28.2.2001 vložen ugovor. Ker je bil
ugovor neutemeljen, je sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS št.
54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sod-

nega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-42918
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/00723 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04916/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5789486
Firma: BAVANT, trgovina, gostinstvo in
transport, d.o.o., Dvorje
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: DVORJE 7, 4207 CERKLJE
Osnovni kapital: 1.579.000,00 SIT
Obrazložitev: Proti sklepu o začetku izbrisa
ni bil dne 12.3.2001 vložen ugovor.Ker je bil
ugovor neutemeljene, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-42919
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/00725 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05166/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5878144
Firma: MENTIUS MEDIUS, trgovina, inženiring in storitve, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: V DOBJE 2, 4260 BLED
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Proti sklepu o začetku izbrisa
je bil dne 12.3.2001 vložen ugovor. Ker je bil
ugovor neutemeljen, je sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS št.
54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-42921
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/00727 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/06390/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1331302
Firma: HOPER, gostinstvo, trgovina, storitve, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: SREDNJA VAS PRI ŠENČURJU
175, 4208 ŠENČUR
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Obrazložitev: Proti sklepu o začetku izbrisa
je bil dne 12.3.2001 vložen ugovor. Ker je bil
ugovor neutemeljen, je sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS št.
54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je do-
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pustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-42932
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/00740 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04781/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5766869
Firma: RAKOVC MIN, trgovina z minerali,
fosili, nakitom in drugim blagom, proizvodnja, gostinstvo in druge storitve, d.o.o.,
Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: JENKOVA UL. 1, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Proti sklepu o začetku izbrisa
je bil dne 13.3.2001 vložen ugovor. Ker je bil
ugovor neutemeljen, je sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS št.
54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-42944
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/00757 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05639/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5913977
Firma: RUTE, Gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: NASELJE POD HRIBOM 62,
4282 GOZD MARTULJEK
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Proti sklepu o začetku izbrisa
je bil dne 16.3.2001 vložen ugovor. Ker je bil
ugovor neutemeljen, je sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS št.
54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-42984
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/00990 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/00039/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: PLANUM, investicijski razvojni
center, n.sub.o.
Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: GORENJSKA C. 26, 4240 RADOVLJICA
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko
sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena
ZFPPod (Ur.list RS štev. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep
lahko družbenik oziroma delničar gospodarske
družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30

Št.

dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri
tem sodišču.
Sr-42985
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/00991 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/00215/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TRIGLAV, čevljarsko podjetje Bohinjska Bistric, p.o.
Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: MENCINGERJEVA 11, 4264 BOHINJSKA BISTRICA
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-42986
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/00992 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/00264/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TURISTIČNA POSLOVNA SKUPNOST BLED, R.O.
Pravno org. oblika: posl.sk.
Sedež: LJUBLJANSKA C. 12, 4260
BLED
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-42987
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/00993 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/00288/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: SOZD GORENJSKI ZDRAVSTVENI CENTER, O.O.
Pravno org. oblika: SOZD
Sedež: GOSPOSVETSKA 9, 4000
KRANJ
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-42988
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2001/00994 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/00336/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
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Firma: SA, P.O., ŽIRI tovarna elementov
in sistemov avtomatizacije strege
Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: NOVOVAŠKA 147, 4226 ŽIRI
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-42989
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/00995 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/00362/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5285003
Firma: TGT, trgovsko, gostinsko in turistično podjetje Tržič, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: POT NA BISTRIŠKO PLANINO 10,
4290 TRŽIČ
Osnovni kapital: 15.875.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-42990
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/00996 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/00383/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5285232
Firma: BUSOLA, inženiring, trgovina, turizem in transport, d.o.o, Lancovo
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: LANCOVO 7/C, 4260 RADOVLJICA
Osnovni kapital: 1.703.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-42991
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/00997 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/00418/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5290252
Firma: GAMBIT, podjetje za trgovino, gostinstvo in turizem, Strahinj, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: STRAHINJ 102, 4202 NAKLO
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Osnovni kapital: 2.413.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-42992
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/00998 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/00433/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5293561
Firma: SADJE KRANJ, trgovina na debelo in drobno, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: PARTIZANSKA C. 26, 4000
KRANJ
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-42995
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01001 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/00571/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: REOKS, podjetje za programsko
opremo, proizvodnjo in trgovino z elektrotehniko, Žirovnica, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Breznica 45, 4274 ŽIROVNICA
Osnovni kapital: 3.518.400,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-42993
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/00999 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/00469/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5293898
Firma: AB, podjetje za prostorsko planiranje, urganistično načrtovanje in projektiranje, Kranj, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: ROTARJEVA ULICA 6, 4000
KRANJ
Osnovni kapital: 1.782.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-42994
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01000 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/00513/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5315042
Firma: D + S, projektiranje, organiziranje, inženiring in proizvodnja plovil, d.o.o.,
Radovljica
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: CESTA NA JEZERCA 6/A, 4240
RADOVLJICA

Sr-42996
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01002 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/00608/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5692989
Firma: STARE FRANC, podjetje za transport in storitve, d.o.o., Cerklje
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: PRAPROTNA POLICA 33, 4207
CERKLJE
Osnovni kapital: 1.707.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-42997
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01003 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/00616/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5328195
Firma: GOBOTEX, podjetje za eksploatacijo turističnih objektov, gost.storitve ter
oprav.turist. storitev, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: BRUNARICA KRVAVEC, 4207
CERKLJE
Osnovni kapital: 3.330.000,00 SIT

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-42998
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01004 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/00663/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5315735
Firma: SCORPIO, podjetje za proizvodnjo, trgovino in gostinstvo, d.o.o., Preddvor
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: OLŠEVEK 30 a, 4205 PREDDVOR
Osnovni kapital: 12.511.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-42999
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01005 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/00678/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5313210
Firma: LANIMPEX - LINDIČ IN DRUŽBENIK, podjetje za trgovino na debelo in drobno in storitve, d.n.o., Lesce
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: ČOPOVA 19, 4248 LESCE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43000
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01006 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/00687/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5314755
Firma: L & L, podjetje za trgovino in turizem Kranj, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: TAVČARJEVA 5, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.541.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
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št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43001
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01007 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/00704/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5340837
Firma: ŠTIRN, podjetje za obnovo, popravila, predelavo, servisi- ranje avtogum,
d.o.o., Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: DROLČEVO NASELJE ŠTEV. 35,
4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43002
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01008 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/00756/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5372267
Firma: KORTO COMERCE BLED, podjetje za trgovino in inženiring, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: SPODNJI PLAVŽ 4 A, 4270 JESENICE
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43003
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01009 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/00759/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5352975
Firma: STABIL - KRANJ, marketing, posredovanje, svetovanje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: MAISTROV TRG 13, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.582.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sod-
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nega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43004
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01010 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/00778/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5346797
Firma: AS - ŠOBERL & CO, trgovsko podjetje, Jesenice, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: KEJŽARJEVA 7, 4270 JESENICE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43005
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01011 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/00786/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5331374
Firma: COMPU MUSIC, trgovsko podjetje, d.o.o., Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: STANETA ŽAGARJA 34 A, 4000
KRANJ
Osnovni kapital: 2.000.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43006
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01012 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/00865/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5331528
Firma: PROFIT, proizvodno, trgovsko in
gostinsko podjetje ter finančni inženiring
Kranj, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: BENEDIKOVA 16, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 3.748.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: -
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za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43007
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01013 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/00885/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5377374
Firma: RAP STUDIO, podjetje za fotografiranje, video snemanje in geodetske meritve, d.o.o., Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: JURČIČEVA 3, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.587.920,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43008
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01014 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/00887/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5335353
Firma: TAMARČEK, gostinstvo, turizem,
trgovina in svetovanje, d.o.o., Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: BETONOVA UL. 22, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43009
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01015 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/00909/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5366917
Firma: INŽENIRING - CONSULTING, družba za projektiranje, gradbeništvo in notranjo opremo, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: KORITENSKA 17 A, 4260 BLED
Osnovni kapital: 1.745.400,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske druž-
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be od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43010
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01016 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/00926/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5846200
Firma: ONIKS, podjetje za inženiring, pridobivanje, predelavo, montažo, trg.znaravnim in umetnim kamnom, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: GORENJA VAS 110, 4224 GORENJA VAS
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43011
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01017 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/00928/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5371988
Firma: KLARA, podjetje za proizvodnjo,
kooperacijo in trgovino, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: SREDNJA VAS 23, 4223 POLJANE
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43012
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01018 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/00972/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: JUSTING, INFORMACIJSKI INŽENIRING, PRAVNO SVETOVAN je, raziskave,
proizvodnja, trgovina, zastopanje, turizem
in gostinstvo Visoko, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: VISKO 131 a, 4212 VISOKO
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
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RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43013
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01019 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/00982/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5353246
Firma: VALANT, podjetje za trgovino in
storitve Bled, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: BODEŠČE 17, 4260 BLED
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43014
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01020 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/00996/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5362466
Firma: ALSOFT PODREČA, podjtje za
proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: PODREČA 95, 4211 MAVČIČE
Osnovni kapital: 1.510.002,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43015
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01021 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/00999/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5347505
Firma: STIKS, proizvodnja, trgovina, storitve, Lesce, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: VODNIKOVA 3, 4248 LESCE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-43016
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01022 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/01000/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5628954
Firma: TRČEK IN OSTALI, gostinstvo in
turizem, Žiri, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: DRAŽGOŠKA 20, 4226 ŽIRI
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43017
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01023 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/01002/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5347050
Firma: JOZEF, podjetje za razvoj, inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Kranj,
Janka Puclja 9
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: JANKA PUCLJA 9, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43018
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01024 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/01012/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5453275
Firma: ČIRIČ CTH, proizvodno, trgovsko
in servisno podjetje Sp. Besnica, k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: SP. BESNICA 148, 4201 ZGORNJA BESNICA
Osnovni kapital: 12.800,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43019
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01025 z dne 11. 5. 2001
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pod št. vložka 1/01016/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5362628
Firma: SLIKODESIGN, PODJETJE ZA ZAKLJUČNA DELA V GRADBE- ništvu, črkoslikarstvo, sitotisk, izvoz-uvoz, tr- govina, Škofja Loka, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: HAFNARJEVO NASELJE 38,
4220 ŠKOFJA LOKA
Osnovni kapital: 1.609.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l.
RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v
izreku navedena gospodarska družba izbriše
iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnikagospodarske
družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri
tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43020
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01026 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/01021/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5869692
Firma: METULJ, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: TAVČARJEVA 20, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.522.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43021
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01027 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/01028/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5347491
Firma: PETRA, storitve in turizem, d.o.o.,
Bled
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: POLJE 15, ZASIP, 4260 BLED
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43022
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01028 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/01031/00 vpisalo v sodni
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register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5358256
Firma: BLAŽE, podjetje za gostinstvo, trgovino in turizem, d.o.o., Cerklje na Gorenjskem
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: ČEŠNJEVEK 22, 4207 CERKLJE
NA GORENJSKEM
Osnovni kapital: 1.504.832,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43023
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01029 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/01058/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5350930
Firma: ASING, inženiring in trženje,
d.o.o., Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: BLEIWEISOVA 6, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43024
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01030 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/01066/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5881722
Firma: GRADING-KAMNOSEŠTVO, projektiranje, svetovanje, inženiring, proizvodnja gradnja, zaključna dela, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: BLEIWEISOVA CESTA 6, 4000
KRANJ
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43025
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01031 z dne 11. 5. 2001
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pod št. vložka 1/01088/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5359350
Firma: TECHNIK - KASTELIC IN DRUŽBENIK, storitve in trgovina Trboje, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: TRBOJE 21, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43026
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01032 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/01090/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5355753
Firma: RUDMET, rudarska in gradbena
dejavnost, d.o.o.Škofja Loka
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: PODLUBNIK 159, 4220 ŠKOFJA
LOKA
Osnovni kapital: 4.820.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43027
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01033 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/01097/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5395461
Firma: MAKRAME VOLAVŠEK, trgovina,
storitve in proizvodnja Kranj, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: TUGA VIDMARJA 6, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.608.900,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43028
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01034 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/01100/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
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Matična številka: 5357993
Firma: KRAMAR, podjetje za trgovino in
marketing, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: CESTA NA RUPO 1, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.602.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43029
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01035 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/01113/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5358124
Firma: TRGOCOM, trgovinsko in storitveno podjetje Kranj, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: LJUBLJANSKA C. 5, 4000
KRANJ
Osnovni kapital: 1.519.676,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43030
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01036 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/01117/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5405491
Firma: ELTEX, podjetje za trgovino na
debelo in na drobno ter storitve, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: TRATA 31 A, 4220 ŠKOFJA LOKA
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43031
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01037 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/01146/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5366020
Firma: AGENT, podjetje za marketing, trgovino in storitve, Radovljica, d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: KRANJSKA 4, 4240 RADOVLJICA
Osnovni kapital: 1.706.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43032
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01038 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/01153/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5624436
Firma: GST, trgovina, turizem, gostinstvo, Kranj, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: JEŠETOVA 17, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.536.340,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43033
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01039 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/01159/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5415438
Firma: DIAGRAM, podjetje za proizvodnjo in trgovino, Blejska Dobrava, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: KOČNA 31, 4273 BLEJSKA DOBRAVA
Osnovni kapital: 1.538.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43034
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01040 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/01183/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: REKREACIJA, podjetje za oopravljanje rekreacijskih dejavnosti, Jesenice,
p.o.
Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: C. ŽELEZARJEV 8, 4270 JESENICE

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43035
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01041 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/01226/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5671248
Firma: AZZURRO TRADE, Podjetje za
proizvodnjo in trgovino tekstilnih izdelkov
d.o.o., Kranjska gora,
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: KOROŠKA CESTA ŠT. 16, 4280
KRANJSKA GORA
Osnovni kapital: 2.743.892,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43037
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01042 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/01229/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5383889
Firma: SPARK, Industrijsko oblikovanje,
Kranj, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: TOMŠIČEVA 6, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.414.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43039
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01043 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/01231/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5857864
Firma: APA, podjetje za organizacijo,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: POT POD GRADIŠČEM 4, 4202
NAKLO
Osnovni kapital: 1.822.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
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prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43040
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01044 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/01237/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5375126
Firma: GLOBAL, svetovanje, finančne,
agencijske in druge storitve Kranj, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: OPREŠNIKOVA 11, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 11.546.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43041
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01045 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/01274/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5404282
Firma: VRTNICA, trgovsko podjetje,
d.o.o., Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: CESTA TALCEV-MESTNO POKOPALIŠČ, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.906.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43042
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01046 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/01334/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5399327
Firma: ACADIA, podjetje za trgovino, svetovanje, posredovanje in zastopništvo,
Kranj, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ulica 31. divizije 7, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.599.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sod-
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nega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43043
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01047 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/01340/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5874521
Firma: 4 F COMMERCE, podjetje za inženiring in komercialo, Lesce, d.o.o
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: ROŽNA DOLINA 30, 4248 LESCE
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43044
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01048 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/01352/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5456371
Firma: ŠARMI, podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: TATJANE ODROVE 5B, 4000
KRANJ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43045
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01049 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/01366/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5397910
Firma: MAKSIMA TRADE, podjetje za proizvodno, trgovino in turizem, Kranj, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: KOVAČIČEVA 5 A, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.910.600,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o

42 / 30. 5. 2001 / Stran 2653
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43046
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01050 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/01367/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5399572
Firma: ŠPELA, gostinsko in trgovsko
podjetje, d.o.o., Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: BAVDKOVA 4, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43047
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01051 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/01368/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5255104
Firma: MLADINSKI IZOBRAŽEVALNI
CENTER BOHINJ, p.o.
Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: RIBČEV LAZ 83, 4265 BOHINJSKO JEZERO
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je registrsko
sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena
ZFPPod (Ur.list RS štev. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zoper sklep
lahko družbenik oziroma delničar gospodarske
družbe in upnik gospodarske družbe v roku 30
dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri
tem sodišču.
Sr-43048
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01052 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/01388/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5400589
Firma: VIC MLADI VOZNIK, podjetje-center za izobraževanje voznikov vozil na motorni pogon, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: KIDRIČEVA 6, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 6.607.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
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Sr-43049
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01053 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/01423/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5868815
Firma: GTG KARLAŠ, gradbeništvo, trgovina in gostinstvo, Radovljica, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: ROŽNA DOLINA 10, 4248 LESCE
Osnovni kapital: 1.619.760,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43050
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01054 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/01460/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5405505
Firma: ECONOMIC, trgovsko in posredniško podjetje, d.o.o., Poljane
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: POLJANE 65, 4223 POLJANE
Osnovni kapital: 1.858.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43051
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01055 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/01506/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5411017
Firma: SWAN, trgovsko podjetje Kropa,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: KROPA 27, 4245 KROPA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43052
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01056 z dne 11. 5. 2001
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pod št. vložka 1/01517/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5411556
Firma: ORIENT, export-import, d.o.o.,
Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: TOMŠIČEVA 24, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.509.650,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43053
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01057 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/01542/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5414067
Firma: PRIMOŽ KERN IN OSTALI, trgovsko in storitveno podjetje, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: KOKRŠKI LOG 2, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43054
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01058 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/01546/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5612691
Firma: LANGO, podjetje za proizvodnjo
in trgovino z usnjenimi in kozmetičnimi izdelki, d.o.o., Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: TAVČARJEVA 35, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.500.200,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43055
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01059 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/01565/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5415292

Firma: MIKEL, kooperacija, gostinstvo,
elektronika, d.o.o. Mavčiče
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: PODREČA 81, 4211 MAVČIČE
Osnovni kapital: 1.500.524,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43056
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01060 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/01586/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5422469
Firma: KRAIGHER, podjetje za servisiranje in vzdrževanje vozil in trgovina, Zasip,
d.o.o., Bled
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: ZASIP, SEBENJE 14, 4260 BLED
Osnovni kapital: 5.285.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43057
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01061 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/01615/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5430500
Firma: FLUGA, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Tržič
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: ŽIGANJA VAS 59 A, 4290 TRŽIČ
Osnovni kapital: 1.627.550,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43058
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01062 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/01624/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5424887
Firma: STERNEN VITOMIR, podjetje za
trgovino na drobno, na debelo in zunanjo
trgovino, Kranj, d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: TAVČARJEVA 35, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43059
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01063 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/01657/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5420997
Firma: SEZAM, gostinsko in trgovsko
podjetje, d.o.o., Radovljica Triglavska 40
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: TRIGLAVSKA 40, 4240 RADOVLJICA
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43060
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01064 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/01731/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5451388
Firma: VIZAVI, PERKO & ZAGORŠEK, storitve in inženiring, d.n.o., Tržič
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: SNAKOVŠKA C. 50, 4294 KRIŽE
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43061
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01065 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/01742/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5439469
Firma: VIDIC, trgovsko podjetje Kranj,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: JANKA PUCLJA 9, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.524.500,00 SIT
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43062
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01066 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/01771/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5451540
Firma: SAFI - SLUGA IN OSTALI, podjetje
za proizvodnjo, inženiring in trgovino, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: OTOČE 6, 4244 PODNART
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43063
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01067 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/01800/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5443440
Firma: PERO, izdelovanje in trgovina s
pisali Kranj, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: C. 1. maja 18, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43064
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01068 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/01831/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5452643
Firma: ALMI LINE, trgovsko podjetje,
d.o.o., Duplje
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: ZG. DUPLJE 51, 4203 DUPLJE
Osnovni kapital: 2.022.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sod-
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nega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43065
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01069 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/01839/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5454662
Firma: STUDIO INFORM, podjetje za organizacijo, posredovanje in marketing,
d.o.o., Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: MLAŠKA C. 8, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43066
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01070 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/01843/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5453577
Firma: KOBRA, podjetje za varovanje premoženja in trgovino, d.o.o., Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: ZG. BITNJE 126 C, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.506.160,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43067
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01071 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/01866/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5286689
Firma: OPIS, organizacija poslovnih sistemov, d.o.o., Škofja Loka
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: POD PLEVNO 42, 4220 ŠKOFJA
LOKA
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
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izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43068
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01072 z dne 11. 5. 2001
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: 5446945
Firma: BITLES, podjetje za proizvodnjo,
trgovino, inženiring in transport d.o.o., Tržič
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: PODLJUBELJ 3, 4290 TRŽIČ
Osnovni kapital: 1.501.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43069
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01073 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/01884/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5453607
Firma: CPM, POGAČAR CVETO IN POGAČAR MATEJ proizvodnja in zastopstvo,
d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: REČIŠKA C. ŠT. 26, 4260 BLED
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43070
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01074 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/01886/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5478880
Firma: ROBI-SPORT, d.o.o., podjetje za
šport in turizem, Bohinj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: RIBČEV LAZ 73 A, 4265 BOHINJSKO JEZERO
Osnovni kapital: 1.712.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske druž-
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be od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43071
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01075 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/01914/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5458218
Firma: LEKO, gradbeništvo in trgovina
Naklo, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: GLAVNA ULICA 14, 4202 NAKLO
Osnovni kapital: 1.658.093,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-43074
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01078 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/01948/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5472644
Firma: OSCAR ŠKULJ IN DRUŽBENIKI,
trgovina in storitve, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: SUŠKA CESTA 7, 4220 ŠKOFJA
LOKA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-43072
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01076 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/01918/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5788153
Firma: M + M, proizvodno podjetje, Bled,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: SAVSKA C. 8, 4260 BLED
Osnovni kapital: 1.954.500,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-43075
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01079 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/01954/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5469848
Firma: ACTION, podjetje za proizvodnjo,
trgovino in turizem, Jesenice, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: C. REVOLUCIJE 9, 4270 JESENICE
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-43073
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01077 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/01940/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5471303
Firma: AVTO KRAJNIK, servis in trgovina, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: KALIŠE 17, 4228 ŽELEZNIKI
Osnovni kapital: 1.566.700,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-43076
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01080 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/01963/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5693357
Firma: TAMA & CO., inženiring, proizvodnja, marketing, d.o.o., Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: GLAVNI TRG 22, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
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Sr-43077
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01081 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/01998/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5468884
Firma: ZOT, trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje, Žirovnica, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: ŽIROVNICA ŠT. 102, 4274 ŽIROVNICA
Osnovni kapital: 1.529.940,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43078
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01082 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/02012/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5469198
Firma: ABD COMING, d.o.o., komercialni
inženiring Šenčur
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: KRANJSKA C. 29, 4208 ŠENČUR
Osnovni kapital: 1.518.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43079
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01083 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/02059/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5468892
Firma: SIMB, trgovina, gostinstvo, servisiranje, d.o.o., Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: SMLEDNIŠKA 1, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.630.146,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43080
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01084 z dne 11. 5. 2001

Št.

pod št. vložka 1/02073/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5530946
Firma: KOŠUTA, trgovina in gostinstvo,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: AMBROŽ 4 A, 4207 CERKLJE
Osnovni kapital: 1.538.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43081
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01085 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/02127/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5483280
Firma: GIS, gumarsko podjetje, d.o.o.,
Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: POT V BITNJE 3, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 4.482.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43082
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01086 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/02156/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5722772
Firma: MLINAR DESIGN, podjetje za oblikovanje, proizvodnjo, storitve in trgovino,
d.o.o., Žiri
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: POLJE 29, 4226 ŽIRI
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43083
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01087 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/02186/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
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Matična številka: 5584817
Firma: AP-BEAUTY, podjetje za kozmetične storitve, trgovino in zastopanje, Škofja Loka, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: GROHARJEVO NASELJE 11,
4220 ŠKOFJA LOKA
Osnovni kapital: 1.836.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43084
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01088 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/02195/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5494354
Firma: DIS - CENTER, podjetje za trgovino, gostinstvo, turizem, storitve transport,
marketing in zastopanje Tržič, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: C. KOKRŠKEGA ODREDA 27,
4294 KRIŽE
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43085
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01089 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/02235/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5490910
Firma: GRADNIK, podjetje za izgradnjo,
montažo in vzdrževanje objektov, d.o.o.,
Gorenja vas
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: GORENJA VAS 242, 4224 GORENJA VAS
Osnovni kapital: 2.256.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43086
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01090 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/02270/00 vpisalo v sodni
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register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5486220
Firma: POROK, prevoz gotovine in tehnično-fizično
varovanje
premoženja,
d.o.o., Jesenice
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: KIDRIČEVA 41, 4270 JESENICE
Osnovni kapital: 1.874.400,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43087
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01091 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/02294/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5494362
Firma: MLAKAR IN DRUŽABNIKA, podjetje za trgovske in druge storitve, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: POD GOZDOM 16, 4270 JESENICE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
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Matična številka: 5494567
Firma: SAMSON, notranja in zunanja trgovina, gostinstvo in sto- ritve, Cerklje,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: ULICA 4. OKTOBRA 22, 4207
CERKLJE
Osnovni kapital: 1.731.300,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43090
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01094 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/02308/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5548004
Firma: RESONANCA, svetovalni, organizacijski in informacijski inženiring, Kranj,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: KIDRIČEVA 36, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.755.430,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-43088
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01092 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/02297/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5772672
Firma: MC KOVAČ, podjetje za proizvodnjo, trgovino in turizem, d.o.o., Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: KURIRSKA POT 29, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-43091
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01095 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/02324/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5495814
Firma: E-93, rent a car, turizem, storitve,
d.o.o., Radovljica
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: CANKARJEVA 60, 4240 RADOVLJICA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-43089
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01093 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/02302/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Sr-43092
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01096 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/02325/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5531101
Firma: JARŠE, d.o.o., podjetje za trgovsko dejavnost Bled
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: RIBENSKA 14, 4260 BLED
Osnovni kapital: 1.602.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43093
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01097 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/02339/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5496489
Firma: BERNIK, proizvodno in trgovsko
podjetje Kranj, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: ZGORNJE BITNJE 61, 4209 ŽABNICA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43094
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01098 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/02358/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5496519
Firma: TANERA, računalniški inženiring,
založništvo in trgovina, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: POLJANSKA CESTA 52, 4220
ŠKOFJA LOKA
Osnovni kapital: 1.700.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43095
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01099 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/02362/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5493714
Firma: ALPIN, trgovina, proizvodnja, storitve Kranj d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: STRUŽEVO 55, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.588.650,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43096
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01100 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/02380/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5512948
Firma: YUPPIE, podjetje za turizem,
šport, zabavo in prosti čas, d.o.o., Jesenice
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: BOKALOVA 10, 4270 JESENICE
Osnovni kapital: 1.544.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43097
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01101 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/02412/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5502985
Firma: TOMIĆ, gojenje, izkoriščanje gozdov, primarna predelava lesa in promet z
lesom, Preddvor, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: HRIB 2 A, 4205 PREDDVOR
Osnovni kapital: 1.698.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43098
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01102 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/02428/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5711142
Firma: VAŠ DOM, gradbeno podjtje in
trgovina, d.o.o., Radovljica
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: GORICA 17, 4240 RADOVLJICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT

Št.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43099
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01103 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/02438/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5515653
Firma: KOŠARCA - VODNIK & CO, trgovsko podjetje, d.n.o., Kranj
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: PREBAČEVO 68, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43100
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01104 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/02459/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5509564
Firma: HELING MHE PODREKAR - KELBL & DRUŽBENIKI, inženiring, proizvodnja,
marketing, svetovanje, storitve in zastopanje, k.d., Mojstrana
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: POD GRANČIŠČEM 1, 4281
MOJSTRANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43101
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01105 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/02471/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5508983
Firma: KAMI, trgovina in turizem, d.o.o.,
Kranjska gora
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: KOROŠKA 2, 4280 KRANJSKA
GORA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
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prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43102
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01106 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/02477/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5511887
Firma: AGROALP, podjetje za proizvodnjo, trgovino, storitve in zunanjetrgovinsko
dejavnost, Besnica, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: SPODNJA BESNICA 139, 4201
ZGORNJA BESNICA
Osnovni kapital: 1.767.400,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43103
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01107 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/02502/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5619670
Firma: ŠPILA, živinoreja, predelava mesa in trgovina d.o.o., Blejska Dobrava
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: BLEJSKA DOBRAVA 110, 4273
BLEJSKA DOBRAVA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43104
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01108 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/02567/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5520258
Firma: CORNUS - ŠTEFE IN DRUGI, trgovina, proizvodnja in storitve, Kranj, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: BEGUNJSKA 13, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
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navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43105
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01109 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/02578/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5520215
Firma: RAPA COMMERCE, proizvodno trgovsko podjetje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: ČEŠNJICA 54, 4228 ŽELEZNIKI
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43106
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01110 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/02601/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5529344
Firma: OBLIČ, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Duplje
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: ZG. DUPLJE 2, 4203 DUPLJE
Osnovni kapital: 2.053.960,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43107
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01111 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/02640/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5523389
Firma: FEROLES, trgovsko, turistično,
transportno in proizvodno podjetje, d.o.o.,
Žirovnica
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: RODINE 33, 4274 ŽIROVNICA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
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izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43108
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01112 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/02675/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5546192
Firma: GE-GE, trgovina, gostinstvo in inženiring, d.o.o.,
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: HRASTJE 52, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 3.581.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43109
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01113 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/02676/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5524130
Firma: TIVADO, Trgovina na debelo in
drobno, d.o.o., Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: TRG PREŠERNOVE BRIGADE 4,
4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43110
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01114 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/02695/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5532493
Firma: USNJE MAGREJA, proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Tržič
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: ZVIRČE 42, 4290 TRŽIČ
Osnovni kapital: 4.200.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v

dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43111
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01115 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/02720/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5534402
Firma: BRON, Trgovina na debelo in
drobno d.o.o., Naklo
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: KRAKOVO 46, 4202 NAKLO
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43112
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01116 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/02749/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5545056
Firma: TOM - EKSPORT, podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o., Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: KOLODVROSKA C. 7, 4000
KRANJ
Osnovni kapital: 1.508.760,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43113
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01117 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/02759/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5869404
Firma: LA MONTANARA, storitve, trgovina, turizem, d.o.o. Kranj,
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: ŠIŠKOVO NASELJE 44, 4000
KRANJ
Osnovni kapital: 1.574.400,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
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Sr-43114
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01118 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/02765/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5539471
Firma: SOFIX KOŠIR, trgovina in zastopanje, k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: PLANINA 17, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43115
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01119 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/02778/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5549094
Firma: TANŠEK IN OSTALI, trgovsko gostinsko podjtje, d.n.o., Škofja Loka
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: KIDRIČEVA 62, 4220 ŠKOFJA
LOKA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43116
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01120 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/02781/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ENERGOTERM JESENICE, D.O.O.
družba za izgradnjo in vzdrževanje industrijskih dimnikov, hladilnih stolpov, drugih
objektov visokogradnje in zaključna dela v
gospodarstvu
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: TITOVA 53 B, 64270 JESENICE
Osnovni kapital: 15.494.621,90 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Št.

Sr-43117
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01121 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/02791/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5548322
Firma: TONEPROMET, podjetje za mednarodno in notranjo špedicijo, storitve, posredovanje in trgovino, d.o.o., Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: SAVSKA LOKA 7, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 6.623.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43118
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01122 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/02801/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5880106
Firma: BRANKA & BRANKO, d.o.o., trgovina s tekstilom in modnimi dodatki
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: ZASAVSKA C. 56 A, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43119
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01123 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/02804/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5550327
Firma: OBLAK-LES, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Žiri
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: OPALE 2, 4226 ŽIRI
Osnovni kapital: 1.603.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43120
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01124 z dne 11. 5. 2001
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pod št. vložka 1/02813/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5579139
Firma: KARE, trgovsko podjetje Kranj,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: ČIRČE 30, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 4.609.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43121
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01125 z dne 11. 5. 2001
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: EUROTERM, družba za zunan. in
notr. trgovino z ognjeodporni- mi, termoizolacijskimi gradbenimi in drugimi mat. in
teh. izd., fin. in rač. stor., Jesenice, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: TITOVA 53/B, 4270 JESENICE
Osnovni kapital: 8.895.610,10 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43122
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01126 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/02931/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5564808
Firma: BENEDIK, podjetje za gostinstvo
in turizem, d.o.o., Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: BENEDIKOVA 21, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.627.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43123
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01127 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/02939/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
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Matična številka: 5564921
Firma: ETERNAL, podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: POT V BITNJE 8, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.134.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43124
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01128 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/02944/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5435650
Firma: CARINTHIA TOURS, turistično in
trgovsko podjetje, d.o.o., Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: LJUBLJANSKA C. 1 A, 4000
KRANJ
Osnovni kapital: 3.210.500,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43125
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01129 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/02954/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5580781
Firma: RAK, računalniški klub, d.o.o.,
Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: CANKARJEVA 8, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.671.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43126
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01130 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/02961/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5566274
Firma: LOU-LOU, trgovina in storitve,
Škofja Loka, d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: POD PLEVNO 42, 4220 ŠKOFJA
LOKA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43127
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01131 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/02969/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5563933
Firma: ROBOCOM, Podjetje za trgovino,
marketing in storitve, d.o.o., Škofja Loka
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: STARA C. 9, 4220 ŠKOFJA LOKA
Osnovni kapital: 1.549.500,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43128
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01132 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/02981/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5566185
Firma: JESENKO NABAVA, trgovsko in
gostinsko podjetje, d.o.o., Žabnica
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: ZG. BITNJE 83, 4209 ŽABNICA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43129
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01133 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/02983/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5564182
Firma: GEM, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Radovljica
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo

Sedež: UL.S.ŽAGARJA 11B, 4240 RADOVLJICA
Osnovni kapital: 1.516.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43130
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01134 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/02985/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5568056
Firma: LETEKS, mednarodno trgovsko
podjetje, proizvodnja, storitve, d.o.o., Radovljica
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: GRADNIKOVA 75, 4240 RADOVLJICA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43131
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01135 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/03002/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5702194
Firma: MIKOS, notranja in zunanja trgovina ter zastopstva, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: BLEIWEISOVA 45, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.510.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43132
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01136 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/03007/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5566410
Firma: EXTRA, trgovina, turizem, zastopanje, Bohinjska Bistrica, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: JELOVŠKA 38, 4264 BOHINJSKA BISTRICA
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Osnovni kapital: 1.755.825,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43133
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01137 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/03016/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5669235
Firma: AVTOMEHANIKA BOGATAJ IN
SIN, Škofja Loka, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: HAFNERJEVO NASELJE 117,
4220 ŠKOFJA LOKA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43134
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01138 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/03028/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5693870
Firma: MABO IMPEX - MARINKO IN DRUŽBENIK, podjetje za trgovino, proizvodnjo
in storitve, d.n.o. Lesce
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: FINŽGARJEVA 17, 4248 LESCE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43135
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01139 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/03073/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5601827
Firma: SCHENK, podjetje za trgovino in
zastopanje, Bled, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: KOLODVORSKA 29, 4260 BLED
Osnovni kapital: 2.788.640,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
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prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.

prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-43136
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01140 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/03138/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5612349
Firma: TEDDY-TE, d.o.o., podjetje za proizvodnjo, trgovino živilskih in neživilskih
proizvodov, marketing, storitve, gostinstvo,
turizem, zunanjo trgovino, Jesenice
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: C. ŽELEZARJEV 14, 4270 JESENICE
Osnovni kapital: 1.580.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-43139
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01143 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/03251/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5597226
Firma: PUROLI, tekstilno pletilska proizvodnja in prodaja, d.o.o. Naklo
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: POLICA 19, 4202 NAKLO
Osnovni kapital: 1.725.411,40 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-43137
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01141 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/03211/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5590396
Firma: RUS, podjetje za turizem, trgovino in storitve, d.o.o. Sp. Gorje
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: SP. GORJE 26, 4247 ZG. GORJE
Osnovni kapital: 1.553.392,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43138
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01142 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/03232/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5603102
Firma: SAŠA, podjetje za trgovino, izvoz,
uvoz in storitve, d.o.o., Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: STANETA ŽAGARJA 2, 4000
KRANJ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi

Sr-43140
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01144 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/03274/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5611938
Firma: OKRAS PARAVINJA & CO., izvoz-uvoz, trgovina, storitve in proizvodnja,
k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: PARTIZANSKA C. 46, 4220
ŠKOFJA LOKA
Osnovni kapital: 9.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43141
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01145 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/03300/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5620163
Firma: UNIPOINT, trgovsko podjetje
Kranj, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: KRANJSKA 4, 4240 RADOVLJICA
Osnovni kapital: 1.558.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sod-
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nega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43142
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01146 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/03305/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5603331
Firma: SNOJ, podjetje za poslovni consulting, trgovino in marketing, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: JANKA PUCLJA 1, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.031.478,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43143
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01147 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/03307/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5660068
Firma: TABOO, podjetje za gostinstvo,
turizem, trgovino, izvoz, uvoz in storitve,
d.o.o., Jesenice
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: TITOVA 3, 4270 JESENICE
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43144
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01148 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/03342/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5614163
Firma: L’AMI, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: TITOV TRG 12, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.556.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja go-
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spodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43145
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01149 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/03345/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5606977
Firma: BIG MARK, podjetje za uvoz in
izvoz, d.o.o., Mojstrana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: VELIKI BREG 22, 4281 MOJSTRANA
Osnovni kapital: 1.514.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43146
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01150 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/03347/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5624371
Firma: EFEA, fotografična dejavnost in
marketing, Kranj, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: KALINŠKOVA 7, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.681.739,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43147
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01151 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/03425/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5624967
Firma: APERFECT, uvozno izvozno podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o., Jesenice
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: ŽIROVNICA 77, 4274 ŽIROVNICA
Osnovni kapital: 1.532.200,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu

RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43148
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01152 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/03427/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: THE JACK, podjetje za trgovino,
proizvodnjo in storitve, d.o.o., Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: DROLČEVO NASELJE 30, 4000
KRANJ
Osnovni kapital: 1.594.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43149
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01153 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/03430/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5625840
Firma: DRIADA, trgovsko podjetje Bled,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: ZA ŽAGO 10, 4260 BLED
Osnovni kapital: 1.517.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43150
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01154 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/03454/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5619785
Firma: POLJŠAK IN PARTNER, trgovina
in storitve, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: HRUŠICA 2B, 4270 JESENICE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
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Sr-43151
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01155 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/03484/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5634717
Firma: M & S, podjetje za proizvodnjo
lesnih izdelkov, trgovino in turizem, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: ZASIP, POLJE 17, 4260 BLED
Osnovni kapital: 1.548.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43152
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01157 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/03517/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5649439
Firma: MAF, podjetje s področja storitev,
proizvodnje in trgovine, Kranj, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: MLAKARJEVA 8, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.549.808,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43153
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01158 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/03529/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5660785
Firma: LAMATUR, prevozništvo, turizem,
trgovina, d.o.o., Jesenice
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: MUROVA 1, 4270 JESENICE
Osnovni kapital: 1.521.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43154
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01159 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/03534/00 vpisalo v sodni
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register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5627087
Firma: DDAR, export-import Kranj, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: GRMIČEVA 5, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43155
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01160 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/03538/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5637309
Firma: COGIS, podjetje za finančno, marketinško svetovanje in storitve, d.o.o., Golnik
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: GOLNIK 164, 4204 GOLNIK
Osnovni kapital: 1.678.400,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43156
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01161 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/03542/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5643368
Firma: ALF EFEKT, storitveni inženiring,
Golnik, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: GOLNIK 167, 4203 GOLNIK
Osnovni kapital: 1.888.800,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43157
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01162 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/03583/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5886988
Firma: ŠMID & SINOVI, trgovsko-storitveno podjetje, d.n.o., Smokuč
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Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: SMOKUČ 70, 4274 ŽIROVNICA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43158
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01163 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/03592/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5630916
Firma: DEBENEC, podjetje za gostinstvo
in trgovino d.o.o., Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: KEBETOVA 18, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.588.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43159
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01164 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/03647/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5656176
Firma: PTAH, umetniško oblikovanje,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: CESTA NA RUPO 30, 4000
KRANJ
Osnovni kapital: 1.545.700,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43160
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01165 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/03665/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5834678
Firma: MIRACLE BLED, podjetje za gostinstvo, turizem, trgovino in storitve, d.o.o.,
Bled
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: JARŠKA 12, 4260 BLED
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Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43161
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01166 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/03673/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5640288
Firma: TIK - CERKOVNIK IN DRUŽBENIK,
gostinstvo, trgovina in zastopstvo, d.n.o.,
Bohinj
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: KAMNJE 4, 4264 BOHINJ
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43162
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01167 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/03682/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5637708
Firma: EDERA, trgovina, proizvodnja, gostinstvo, d.o.o., Kranjska gora
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: SLAVKA ČERNETA 33, 4280
KRANJSKA GORA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43163
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01168 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/03725/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5646804
Firma: D K D, podjetje za gostinstvo, trgovino in storitve, d.o.o., Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: DRULOVKA 6a, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.609.900,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
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prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43164
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01169 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/03729/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5632587
Firma: KARMEN, storitveno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Jesenice
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: CESTA TALCEV 8 B, 4270 JESENICE
Osnovni kapital: 1.609.615,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43165
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01170 z dne 11. 5. 2001
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: 5646383
Firma: LOGARSTVO, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: PARTIZANSKA 6, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 3.344.486,10 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43166
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01171 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/03745/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5683530
Firma: RENEX, inženiring, proizvodnja,
trgovina, d.o.o., Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: LJUBLJANSKA C. 1 A, 4000
KRANJ
Osnovni kapital: 1.512.600,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sod-

nega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43167
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01172 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/03748/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5843537
Firma: MESOKALAN, podjetje za proizvodnjo, trgovino, gostinstvo, uvoz in izvoz,
d.o.o., Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: GASILSKA 3, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43168
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01173 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/03762/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5644151
Firma: KAVKA, podjetje za trgovino in
obrtne storitve, d.o.o., Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: GORENJESAVSKA 58, 4000
KRANJ
Osnovni kapital: 2.607.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43169
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01174 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/03766/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5645514
Firma: NORDVEST, proizvodno, trgovsko, gostinsko in storitveno podjetje, d.o.o.,
Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: KOKRŠKI LOG 9, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.527.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: -
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za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43170
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01175 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/03767/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5646740
Firma: ORGA LES POHIŠTVO, proizvodnja pohištva Bohinj, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: ČEŠNJICA 99, 4267 SREDNJA
VAS V BOHINJU
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43171
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01176 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/03770/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5680409
Firma: L & C CO. - CELESTINA IN DRUGI,
Zg. Besnica, d.n.o., proizvodnja in trgovina
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: SP. BESNICA 56, 4201 ZG. BESNICA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43172
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01177 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/03786/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5692156
Firma: STAK, podjetje za komunalno
obrtno dejavnost, proizvod- njo in trgovino,
d.o.o., Jesenice
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: PLANINA POD GOLICO 5 A, 4270
JESENICE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
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izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43173
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01178 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/03787/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5687829
Firma: PAROT, export-import, d.o.o., Bled
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: PREŠERNOVA 25, 4260 BLED
Osnovni kapital: 1.578.240,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43174
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01179 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/03857/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5648947
Firma: ILAR, d.o.o., družba za proizvodnjo, prodajo, zastopstvo turizem in šport
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: SAVSKA CESTA 8, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 3.323.200,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43175
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01180 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/03865/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5654840
Firma: ALMA &, podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: VODOPIVČEVA 13, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
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Sr-43176
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01181 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/03872/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5657059
Firma: EILA, trgovina, gostinstvo, prevozi, proizvodnja in storitve, d.o.o., Žiri
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: BEDRIH 6, 4226 ŽIRI
Osnovni kapital: 1.620.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43177
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01182 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/03893/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5711134
Firma: EUROBUSINESS, poslovne storitve in trgovina, Kranj, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: ZOISOVA UL. 15, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.568.101,50 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43178
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01183 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/03906/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5660343
Firma: JO.BO.JA, d.o.o., trgovina, proizvodnja, marketing, Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: CESTA JAKE PLATIŠE 13, 4000
KRANJ
Osnovni kapital: 1.523.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43179
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01184 z dne 11. 5. 2001
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pod št. vložka 1/03943/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5675073
Firma: MEDIKAMENT, proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Podnart
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: BRDO 7, 4244 PODNART
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43180
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01185 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/03951/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5667356
Firma: ADIS, podjetje za notranjo in zunanjo trgovino, zastopa- nje, posredovanje,
storitve in proizvodnjo, d.o.o. Bled,
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: GREGORČIČEVA 2, 4260 BLED
Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
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Matična številka: 5675138
Firma: RINTAL SLOVENIA, podjetje za
proizvodnjo, trgovino na debelo in drobno,
prevoz, uvoz in izvoz, mednarodni prevoz
in zastopanje tujih firm, d.o.o., Tržič
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: PREDILNIŠKA C. 16, 4290 TRŽIČ
Osnovni kapital: 8.800.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43183
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01188 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/03988/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5664390
Firma: AMAC, Podjetje za trgovino in storitve, Kranj, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: VREČKOVA 5, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.500.210,70 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-43181
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01186 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/03965/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5693691
Firma: G & B TRANSTRADE, trgovina in
tehnološke storitve, d.o.o., Bled
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: REČIŠKA 7, 4260 BLED
Osnovni kapital: 1.553.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-43184
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01189 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/03993/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5685885
Firma: MARINŠEK, Kmetijstvo, trgovina
in turizem Strahinj, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: STRAHINJ 7, 4202 NAKLO
Osnovni kapital: 2.075.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-43182
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01187 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/03966/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Sr-43185
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01190 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04010/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5679729
Firma: ARISTELA ROZMAN IN KOZMUS,
trgovina, gostinstvo in storitve, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: STARA LOKA 16, 4220 ŠKOFJA
LOKA
Osnovni kapital: 132.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43186
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01191 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04014/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5677343
Firma: PRTIČ, trgovina, gostinstvo, mizarstvo in avtoprevozništvo d.o.o., Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: C. NA BELO 4, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.725.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43187
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01192 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04030/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5850452
Firma: VAJ TRANSPORT, d.o.o., proizvodnja, trgovina in storitve
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: PODBREZJE 129, 4203 DUPLJE
Osnovni kapital: 1.899.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43188
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01193 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04031/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5675944
Firma: KLOBUČAR, cementninarstvo,
tekstilni izdelki in prevozi, d.o.o., Žiri
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Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: PARTIZANSKA 55, 4226 ŽIRI
Osnovni kapital: 2.250.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43189
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01194 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04032/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5668492
Firma: TANJA, podjetje za trgovino in storitve, Kranj, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: GLAVNI TRG 16, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43190
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01195 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04034/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5684838
Firma: EFERS, finančne in računovodske storitve, d.o.o., Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: PARTIZANSKA 6, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.666.387,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43191
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01196 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04035/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5678846
Firma: PRODIMEX, proizvodnja, trgovina,
storitve, Bled, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: REČIŠKA 53, 4260 BLED
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43192
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01197 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04061/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5680026
Firma: TOP - SPIN KERMAVNAR, družba
za šport, k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: KOPALIŠKA 9, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43193
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01198 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04073/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5680018
Firma: JETA-TOURS, prevozno, trgovsko
in špeditersko podjetje, d.o.o. Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: GALETOVA 3, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 4.693.020,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43194
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01199 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04082/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5681073
Firma: LUCKY STRIKE, podjetje za zabavo in prosti čas, gostinstvo in trgovino,
d.o.o., Radovljica
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: KRANJSKA 15, 4240 RADOVLJICA
Osnovni kapital: 1.605.212,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
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navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43195
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01200 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04107/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5680336
Firma: BLUE MOON, export - import,
d.o.o., Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: ZARIŠKA 7, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43196
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01201 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04120/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5685125
Firma: MKK, trgovina, proizvodnja in marketing, d.o.o., Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: TUPALIČE 59, 4205 PREDDVOR
Osnovni kapital: 1.619.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43197
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01202 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04123/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5693071
Firma: FLY, podjetje za turizem, gostinstvo in trgovino, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: MAISTROV TRG 7, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja go-
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spodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43198
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01203 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04153/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5691672
Firma: ADAC, trgovina z avto deli, Kranj,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: ZASAVSKA C. 36 A, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.684.350,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43199
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01204 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04165/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5691745
Firma: ESO, prevozništvo in trgovina,
d.o.o., Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: TRG PREŠERNOVIH BRIGAD 6,
4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.729.600,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43200
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01205 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04201/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5708648
Firma: ALIMI COMMERCE, d.o.o., Trgovina na debelo in drobno, Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: ZOISOVA 1, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
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izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43201
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01206 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04204/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5705177
Firma: SANDRA, export - import, mešana
trgovska družba, d.o.o., Jesenice
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: TITOVA 22, 4270 JESENICE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43202
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01207 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04231/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ORKA, podjetje za trgovino, turizem, šport, lov in ribolov, d.o.o., Bled
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: RIBENSKA 7, 4260 BLED
Osnovni kapital: 1.503.700,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43203
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01209 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04331/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5720192
Firma: SALLEX TRADE, trgovina in gostinstvo, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: ROTARJEVA ULICA 3, 4000
KRANJ
Osnovni kapital: 1.569.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-43204
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01210 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04240/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5704979
Firma: ANDITA, trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o. Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: TUGA VIDMARJA 4, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.553.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43205
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01211 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04342/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5695082
Firma: OM, trgovina, turizem, gostinstvo,
Kranj, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: TOMINČEVA 18, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.708.113,30 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43206
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01212 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04346/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5720729
Firma: MINI LINE, sitotisk in računalnišlo
izrezovanje napisov d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: PREDOSLJE 154, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.328.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43207
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01213 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04347/00 vpisalo v sodni

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: BEAT UHSE - ANUPE, trgovsko
podjetje Hlebce, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: HLEBCE 15, 4248 LESCE
Osnovni kapital: 7.100.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Št.

Firma: KAMEN - UDOVČ, podjetje za proizvodnjo, trgovino, svetovanje in inženiring,
d.o.o., Naklo
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: KRANJSKA CESTA 11, 4202 NAKLO
Osnovni kapital: 1.564.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-43208
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01214 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04373/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5723612
Firma: SOL, trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Visoko
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: VISOKO 9 A, 4212 VISOKO
Osnovni kapital: 1.873.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-43211
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01217 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04426/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5726603
Firma: MARJANTRANS, podjetje za prevozne in druge storitve, d.o.o., Jesenice
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: PREŠERNOVA 34, 4270 JESENICE
Osnovni kapital: 1.551.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-43209
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01215 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04384/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5722675
Firma: JOFI, proizvodnja in montaža raznovrstnih izdelkov, notranja in zunanja trgovina, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: NA PLAVŽU 51, 4228 ŽELEZNIKI
Osnovni kapital: 2.152.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-43212
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01218 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04430/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5734789
Firma: TINS, podjetje za trgovino in storitve N-N, d.o.o. Jesenice
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: KEJŽARJEVA 17, 4270 JESENICE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-43210
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01216 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04415/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5726697

Sr-43213
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01219 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04444/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5740789
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Firma: ESPO TRADE, podjetje za trgovino in posredovanje, d.o.o.,
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: LETENCE 4 A, 4204 GOLNIK
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43214
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01220 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04450/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5727456
Firma: ACHROS, inženiring, proizvodnja,
trgovina, d.o.o., Radovljica
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: KOPALIŠKA 10, 4240 RADOVLJICA
Osnovni kapital: 2.621.445,80 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43215
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01221 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04472/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5737109
Firma: TOPOLOVŠEK & CO., trgovina in
storitve, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: OREHOVLJE 2, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 199.241,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43216
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01222 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04482/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5434009
Firma: KRAJCAR, družba za trgovino in
prevoze v domačem in mednarodnem prometu, d.o.o., Kranj
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Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: KRAŠNOVA UL. 11, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43217
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01223 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04487/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5743834
Firma: ISOCHEM TRADE, podjetje za zastopanje, posredništvo in trgovino, d.o.o.,
Podreča
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: PODREČA 108, 4211 MAVČIČE
Osnovni kapital: 1.664.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43218
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01224 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04490/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5740452
Firma: PETRUŠA, trgovina in storitve, Naklo, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: SPODNJE DUPLJE 17, 4203 DUPLJE
Osnovni kapital: 1.719.269,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43220
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01225 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04492/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5744105
Firma: MIKLAVC, d.o.o., Škofja Loka,
podjetje za trgovino, gostinstvo in marketing, Žabnica
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
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Sedež: DORFARJE 18, 4209 ŽABNICA
Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43222
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01226 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04497/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5746388
Firma: GROMAX, podjetje za trgovino,
proizvodnjo in storitve, d.o.o., Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: STRUŽEVO 86, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.516.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43224
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01227 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04514/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5739578
Firma: ITALNORD, podjetje za mednarodno trgovino, storitve in proizvodnjo, d.o.o.,
Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: UL. JULETA GABROVŠKA 19,
4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43225
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01228 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04518/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5737150
Firma: FAMILY, d.o.o., podjtje za gostinsko in turistično dejav- nost Bled
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: GRAJSKA 45, 4260 BLED
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43226
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01229 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04539/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5844231
Firma: AXIOM-JURGELE, proizvodnja, trgovina in storitve, k.d.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: REŠEVA C. 1 C, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43227
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01230 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04540/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5741491
Firma: M - S TRADE MURŠEC, d.n.o. trgovina in storitve, Blejska Dobrava
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: BLEJSKA DOBRAVA 58 B, 4274
BLEJSKA DOBRAVA
Osnovni kapital: 125.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43228
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01231 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04544/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5740029
Firma: OROMEDICA, družba za zobozdravstvo, d.o.o., Brdo pri Kranju
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: PREDOSLJE 39, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.819.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
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navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43229
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01232 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04560/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5829275
Firma: VALI, podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o., Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: KRIŠKA 7, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.737.676,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43230
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01233 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04563/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5766575
Firma: CARNEOLA, proizvodno, trgovsko
in storitveno podjetje, d.o.o., Bled
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: SEBENJSKA 8, 4260 BLED
Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43231
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01234 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04573/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5741033
Firma: EKOST, proizvodno, trgovsko
podjetje, d.o.o., Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: NEDELJSKA VAS 12, 4000
KRANJ
Osnovni kapital: 2.287.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
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izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43232
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01235 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04584/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5838916
Firma: AS NADIŽAR, k.d., proizvodnja, trgovina, gostinstvo in storit- ve Kranj
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: ŠORLIJEVA UL. 22, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43233
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01236 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04588/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5836239
Firma: PORENTA IN BAJIĆ, storitve in
trgovina, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: SVETI DUH 62, 4220 ŠKOFJA
LOKA
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43234
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01237 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04589/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5851645
Firma: SLOČIPS, predelava krompirja,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: ŠUCEVA 27, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 107.322.853,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
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Sr-43235
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01238 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04591/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5836069
Firma: SQUIRES SELECT & OSTALI, podjetje za turizem, d.n.o., Kovorska c. 23, Tržič
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: KOVORSKA C. 23, 4290 TRŽIČ
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43236
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01239 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04592/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5836166
Firma: ULTIMATE BY KOKALJ & OSTALI,
uvoz in izvoz, d.n.o., Kovorska c. 23, Tržič
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: KOVORSKA C. 23, 4290 TRŽIČ
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43237
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01240 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04617/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5744750
Firma: AMA, Podjetje za trgovino in storitve d.o.o., Duplje
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: ZG. DUPLJE 11, 4203 DUPLJE
Osnovni kapital: 2.095.030,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43238
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2001/01241 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/04618/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
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sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LE CAR ENGINEERING, podjetje
za inženiring in trgovino Kranj, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: GOLNIK 62 A, 4204 GOLNIK
Osnovni kapital: 132.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43240
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01242 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04619/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5755000
Firma: MOTEKS, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Železniki
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: DAŠNICA 65, 4228 ŽELEZNIKI
Osnovni kapital: 1.668.428,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43242
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01243 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04646/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5760712
Firma: INTER - POINT, storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o., Lancovo
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: LANCOVO 30, 4240 RADOVLJICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43244
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01244 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04677/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5752710
Firma: KAVPER - PERNE IN OSTALI, proizvodno in trgovsko podjetje, d.n.o.
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Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: PŠEVSKA 4, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 364.728,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43246
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01245 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04684/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5755697
Firma: MAŠA, trgovina, prevozi in storitve, d.o.o., Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: BREG OB SAVI 97, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43248
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01246 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04710/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5756138
Firma: DDA, podjetje za gostinstvo in turizem Kranj d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: CANKARJEVA 13, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.531.824,52 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43250
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01247 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04724/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5772044
Firma: APRIL, družba za grafične storitve, fotografijo in trgovino, d.o.o., Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: CESTA STANETA ŽAGARJA 35,
4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.822.524,00 SIT

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43252
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01248 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04728/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5758491
Firma: KFK AGENT, podjetje za posredništvo, zastopanje, animacije, d.o.o., Dovje
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: DOVJE 33, 4281 DOVJE
Osnovni kapital: 1.589.200,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43254
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01249 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04735/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5762952
Firma: VETAM, d.o.o., svetovanje, storitve, trgovina, Mojstrana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: ALOJZA RABIČA 38, 4281 MOJSTRANA
Osnovni kapital: 1.562.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43256
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01250 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04739/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5807310
Firma: STOH, podjetje za gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o., Rateče
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: RATEČE 120, 4283 RATEČE PLANICA
Osnovni kapital: 1.829.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
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št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43258
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01251 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04761/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5868840
Firma: PIKADO, podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o., Žiri
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: C. JURIŠNEGA BATALJONA 3,
4226 ŽIRI
Osnovni kapital: 1.921.368,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43260
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01252 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04764/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5760291
Firma: RABIT, računovodski biro in trgovina, d.o.o., Jesenice
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: TITOVA 95, 4270 JESENICE
Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43262
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01253 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04774/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5761506
Firma: FILIP LUKAN, trgovina in storitve,
d.o.o., Žirovnica
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: ŽIROVNICA 101/B, 4274 ŽIROVNICA
Osnovni kapital: 2.143.619,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je do-
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pustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43264
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01254 z dne 11. 5. 2001
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: 5763592
Firma: NANA, agencija za turizem in prireditve, Blejska Dobrava d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: BLEJSKA DOBRAVA 26 A, 4273
BLEJSKA DOBRAVA
Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43266
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01255 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04782/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5769744
Firma: BDB & S, podjetje za transport,
trgovino in storitve, d.o.o., Žirovnica
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: SMOKUČ 69, 4274 ŽIROVNICA
Osnovni kapital: 1.509.114,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43268
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01256 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04797/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5766621
Firma: ZIB, d.o.o., podjetje za proizvodnjo, trgovino ter storitve Jesenice
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: UL. STANETA BOKALA 17, 4270
JESENICE
Osnovni kapital: 1.568.859,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja go-
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spodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43270
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01257 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04799/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5840520
Firma: JAVA - B & B, proizvodnja, storitve, gostinstvo in turizem, d.o.o., Jesenice
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: CESTA ŽELEZARJEV 8, 4270 JESENICE
Osnovni kapital: 1.688.146,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43272
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01258 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04814/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5760534
Firma: IDR, Podjetje za računalništvo,
d.o.o., Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: STARA CESTA 13, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.562.100,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43274
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01259 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04820/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5818362
Firma: KENAN, gostinsko podjetje,
d.o.o., Jesenice
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: TITOVA 29, 4270 JESENICE
Osnovni kapital: 1.946.300,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
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Sr-43276
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01260 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04823/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5772656
Firma: TASCOM, špedicija in agencija,
d.o.o., Jesenice
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: TITOVA 108, 4270 JESENICE
Osnovni kapital: 1.861.008,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-43282
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01263 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04856/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5771374
Firma: SANELA, Podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Bohinjska Bistrica
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: JESEN.BOHINJSKI ODR. 3, 4264
BOHINJSKA BISTRICA
Osnovni kapital: 1.775.830,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-43278
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01261 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04836/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5791669
Firma: POLAR PRODUCTS, storitve in trgovina, d.o.o., Kranjska Gora
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: BOROVŠKA 62, 4280 KRANJSKA GORA
Osnovni kapital: 1.657.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-43284
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01264 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04858/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5786169
Firma: TEPROM SIMONA TERAN IN DRUŽBENIK, podjetje za trgovino, zastopanje
in storitve, k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: PODBREZJE 135, 4203 DUPLJE
Osnovni kapital: 148.483,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-43280
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01262 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04852/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5771129
Firma: PHENOMENA, agencija, storitve,
trgovina in proizvodnja, d.o.o., Jesenice
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: TOMŠIČEVA 98 H, 4270 JESENICE
Osnovni kapital: 1.603.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-43286
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01265 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04866/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5789788
Firma: VEDRINA, turistično podjetje,
d.o.o., Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: KIDRIČEVA 6 A, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43288
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01266 z dne 11. 5. 2001

pod št. vložka 1/04874/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5791189
Firma: ULTIMA, podjetje za čiščenje, trgovino in storitve, d.o.o., Jesenice
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: TITOVA 1, 4270 JESENICE
Osnovni kapital: 1.951.640,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43290
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01267 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04894/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5777739
Firma: BILJALI BUSINESS COMPANY,
proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Žiri
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: LOŠKA CESTA 1, 4226 ŽIRI
Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43292
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01268 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04897/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5816149
Firma: KOSMAČ, gostinstvo in trgovina,
d.o.o., Jesenice
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: POTOŠKA 4, 4270 JESENICE
Osnovni kapital: 1.868.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43294
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01269 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04905/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
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Matična številka: 5774292
Firma: VIRA, podjetje za proizvodnjo, storitve, trgovino in gostinstvo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: MAČE 4 A, 4205 PREDDVOR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43296
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01270 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04914/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5781108
Firma: VULKAN, trgovina in storitve,
d.o.o., Kranjska Gora
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: ČIČARE 12, 4280 KRANJSKA
GORA
Osnovni kapital: 1.622.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43298
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01271 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04930/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5881200
Firma: GAVALA, družba za trženje, d.o.o.,
Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: JAKA PLATIŠE 3, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43300
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01272 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04937/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5784310
Firma: TIZ, trgovina na drobno in debelo, inženiring in zastopstvo, d.o.o., Bled

Št.

Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: LJUBLJANSKA 28, 4260 BLED
Osnovni kapital: 1.637.775,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43302
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01273 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04943/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5780047
Firma: AMAI, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: KRNICA 40, 4247 ZGORNJE
GORJE
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43304
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01274 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04946/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5780365
Firma: K & 2K, podjetje za gostinstvo,
turizem in storitve, d.o.o Jesenice
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: C. ŽELEZARJEV 7, 4270 JESENICE
Osnovni kapital: 1.507.919,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43306
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01275 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04950/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5780489
Firma: OKO, film & vision, Kranj, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: SELJAKOVO NASELJE 58, 4000
KRANJ
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Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43308
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01276 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/04988/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5789621
Firma: VRTNAR, načrtovanje, izvedba in
vzdrževanje parkov in vrtov, Škofja Loka,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: PODLUBNIK 328, 4220 ŠKOFJA
LOKA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43310
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01277 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05002/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5781418
Firma: ŠPELCA, proizvodnja, trgovina,
storitve, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: BAŠELJ 5, 4205 PREDDVOR
Osnovni kapital: 1.782.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43312
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01278 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05011/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5781965
Firma: NEDI, storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o., Jesenice
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: TITOVA 4, 4270 JESENICE
Osnovni kapital: 1.951.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
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prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43314
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01279 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05021/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5797217
Firma: WBS TRADE, trgovina in storitve,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: ROTARJEVA 3, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43316
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01280 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05022/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5783224
Firma: WECO BIRO BLED, podjetje za
davčno svetovanje, finance in trgovino
d.o.o., Lesce
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: ROŽNA DOLINA 40, 4248 LESCE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43317
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01281 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05026/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5844002
Firma: ORTO, kovinsko predelovalno
podjetje, Podbrezje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: PODBREZJE 11, 4203 DUPLJE
Osnovni kapital: 2.043.044,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sod-
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nega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43318
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01283 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05032/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5790697
Firma: A & M HAFNER, podjetje za gostinstvo in turizem, d.o.o., Preddvor
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: TUPALIČE 25 A, 4205 PREDDVOR
Osnovni kapital: 1.616.040,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43319
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01284 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05042/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5802270
Firma: PANTERA, podjetje za proizvodnjo, trgovino in špedicijo, d.o.o., Jesenice
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: SPODNJI PLAVŽ 6/B, 4270 JESENICE
Osnovni kapital: 1.655.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43320
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01285 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05057/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5787084
Firma: TRIGLAV COMMERCE, trgovsko
in storitveno podjetje, d.o.o., Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: JEZERSKA C. 60, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.628.200,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o

izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43322
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01286 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05059/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5785561
Firma: SEM, trgovina, servis, avto-šola,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: FRANKOVO NASELJE 157, 4220
ŠKOFJA LOKA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43324
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01287 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05069/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5802377
Firma: DS & CO., trgovsko in storitveno
podjetje Kranj, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: STARA C. 27, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43326
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01288 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05087/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5842409
Firma: TIČAR & CO., gostinstvo, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: ČRNAVSKA POT 5, 4205 PREDDVOR
Osnovni kapital: 127.200,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upni-
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kagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43328
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01289 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05097/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5794161
Firma: GREGORC, podjetje za gostinstvo
in turizem, d.o.o., Golnik
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: TENETIŠE 13, 4204 GOLNIK
Osnovni kapital: 2.108.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43330
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01290 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05118/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5819091
Firma: HARUN, podjetje za trgovino, storitve in proizvodnjo, d.o.o., Jesenice
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: C. FRANCETA PREŠERNA 21,
4270 JESENICE
Osnovni kapital: 1.522.666,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43332
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01291 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05119/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5803853
Firma: M & B COM, trgovina in storitve,
d.o.o., Bled
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: BLEJSKA C. 11, 4260 BLED
Osnovni kapital: 3.102.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
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izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43335
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01293 z dne 11. 5. 2001
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: 5801630
Firma: VAREX, trgovina, posredovanje,
zastopanje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: CESTA TALCEV 69, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Sr-43337
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01294 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05125/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5788803
Firma: ORIGINAL, trgovsko in gostinsko
podjetje Radovljica d.o.o. OBJ. 1140/94.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: CANKARJEVA 46, 4240 RADOVLJICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43339
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01295 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05138/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5796121
Firma: ČUK, trgovsko podjetje, Škofja Loka, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: PUNGERT 23, 4220 ŠKOFJA LOKA
Osnovni kapital: 1.618.529,30 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43341
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01296 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05141/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5804906
Firma: FIGURA, proizvodnja, storitve, trgovina, d.o.o., Škofja Loka
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
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Sedež: NA LOGU 14 B, 4220 ŠKOFJA
LOKA
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43343
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01297 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05153/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5800552
Firma: SLOGUM, trgovina in storitve,
d.o.o., Radovljica
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: KRANJSKA 2, 4240 RADOVLJICA
Osnovni kapital: 1.753.250,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43345
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01298 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05157/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5803675
Firma: ELEKTRO BRGANT BRANKO,
d.o.o., Jesenice
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: MENCINGERJEVA 8, 4270 JESENICE
Osnovni kapital: 1.891.130,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43346
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01299 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05162/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5827035
Firma: TRANSPORT IVAN VODNIK, podjetje za prevoz blaga, trgovino ter izvoz in
uvoz, d.o.o., Škofja Loka
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
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Sedež: BRODE 14, 4220 ŠKOFJA LOKA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43348
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01300 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05181/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5822564
Firma: SAAS, podjetje za prevozništvo,
d.o.o., Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: KOKRŠKI LOG 3, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.502.759,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43349
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01301 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05183/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5619009
Firma: BONADE, gostinstvo, trgovina,
storitve, d.o.o., Bohinjska Bela
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: BOHINJSKA BELA 149, 4263
BOHINJSKA BELA
Osnovni kapital: 1.791.548,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43350
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01302 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05186/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5813930
Firma: DIAS, podjetje za trgovino in storitve d.o.o., Jesenice
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: TITOVA 1, 4270 JESENICE
Osnovni kapital: 1.873.500,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
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prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43351
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01303 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05188/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5812054
Firma: MIKRO-MEDIC, podjetje za poslovno storitveno dejavnost in trgovino, d.o.o.,
Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: SAVSKA LOKA 21, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43352
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01304 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05252/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MONTAN, podjetje za uvoz in izvoz gradbenega materiala in trgovina na
drobno in debelo, d.o.o., Cerklje
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: SP. BRNIK 24, 4207 CERKLJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43353
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01305 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05263/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: INFERCO, mednarodno trgovsko
podjetje, d.o.o., Bled
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: ČRTOMIROVA ŠT. 38, 4260
BLED
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je do-

pustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43354
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01306 z dne 11. 5. 2001
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: 5704600
Firma: MIR - MES, proizvodnja, trgovina
in turizem, d.o.o., Jesenice
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: POT OTMARJA NOVAKA 1, 4270
JESENICE
Osnovni kapital: 4.136.800,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43355
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01307 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05277/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5726751
Firma: BEHEEM, trgovina in storitve,
d.o.o., Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: CESTA NA KLANEC 41, 4000
KRANJ
Osnovni kapital: 13.300.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43356
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01308 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05281/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5838622
Firma: POGAČNIK CO. storitve, zastopstvo, trgovina, k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: KIDRIČEVA 53, 4000 KRANJ
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
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izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43357
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01309 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05283/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MIKLIČ, podjetje za gostinstvo in
turizem, k.d. Mojstrana, Veliki breg 17
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: VELIKI BREG 17, 4281 MOJSTRANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43358
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01310 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05286/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TRIPLAT IN OSTALI, storitve, trgovina, d.n.o, Radovljica
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: GRADNIKOVA 111, 4240 RADOVLJICA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43359
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01311 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05297/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: STRES IN OSTALI, gostinstvo, trgovina in turizem, d.n.o., Bled, ZUPANČIČEVA 2 A
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: ZUPANČIČEVA 2 A, 4260 BLED
Osnovni kapital: 20.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
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Sr-43360
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01312 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05298/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5836689
Firma: RUPNIK FRANC IN DRUŽBENIKI,
trgovina, posredovanje in marketing, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: RETEČE 21, 4220 ŠKOFJA LOKA
Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43361
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01313 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05327/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5858747
Firma: SREDANOVIČ IN DRUGI, storitve
in trgovina, d.n.o. Jesenice
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: HRUŠICA 172, 4270 JESENICE
Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43362
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01314 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05330/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5845165
Firma: ŠINKOVEC GRETA IN BOŽIDAR,
trgovina in storitve, d.n.o., Tržič
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: TRG SVOBODE 25, 4290 TRŽIČ
Osnovni kapital: 30.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43363
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01315 z dne 11. 5. 2001
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pod št. vložka 1/05353/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5856388
Firma: IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE SOLOMON
Pravno org. oblika: zavod
Sedež: KAJUHOVA C. 11, 4260 BLED
Osnovni kapital: 35.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43364
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01316 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05356/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5863015
Firma: KOVAČ KROPA, proizvodnja, gostinstvo in trgovina, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: KROPA 1 A, 4245 KROPA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43365
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01317 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05356/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5863015001
Firma: KOVAČ KROPA - PODRUŽNICA
PACUG, proizvodnja, gostinstvo in trgovina, d.o.o.
Pravno org. oblika: domača podružnica
Sedež: PACUG 10, 6320 PORTOROŽ
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43366
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01318 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05357/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5393353
Firma: JELA, gradbeništvo in predelava
lesa, Radovljica, d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: CANKARJEVA 25, 4240 RADOVLJICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43367
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01319 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05361/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5867355
Firma: RTC POSAVEC, rekreacijsko turistični center Posavec, Podnart, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: PODNART 25a, 4244 PODNART
Osnovni kapital: 1.614.300,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43368
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01320 z dne 11. 5. 2001
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: 5858666
Firma: AŽMAN WIND IN OSTALI, proizvodnja, trgovina, storitve, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: PREDOSLJE 31 a, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 85.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43369
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01321 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05365/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5865255
Firma: JANČIČ IN PETERNEL, trgovina,
zastopanje, proizvodnja, uvoz, izvoz, d.n.o.,
Žirovnica
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
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Sedež: ZABREZNICA 19 A, 4274 ŽIROVNICA
Osnovni kapital: 655.010,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43370
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01322 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05366/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5855756
Firma: ERNEST, d.o.o., uvoz-izvoz, Holland, Škofja Loka
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: HAFNERJEVO NASELJE 46,
4212 ŠKOFJA LOKA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43371
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01323 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05368/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5869102
Firma: PEJAŠINOVIĆ & PARTNER, trgovina in storitve, d.n.o., Golnik
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: GOLNIK 35, 4204 GOLNIK
Osnovni kapital: 12.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43372
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01324 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05374/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5875501
Firma: MILISAVLJEVIČ & PARTNER, proizvodnja, trgovina in storitve, d.n.o., Golnik
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: GOLNIK 62/A, 4204 GOLNIK
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43373
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01325 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05375/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5875528
Firma: GLOBOČNIK TGT, turizem, gostinstvo, trgovina, k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: VREČKOVA UL. 7, 4000 KRANJ
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43374
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01326 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05376/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5858186
Firma: TIME TRADING, podjetje za trgovino in storitve, Kranj, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: REGINČEVA 13, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.504.493,65 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43375
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01327 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05377/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5869641
Firma: EURO JIMM, špedicija in trgovina
Jesenice, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: SP. PLAVŽ 6 D, 4270 JESENICE
Osnovni kapital: 1.680.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
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ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43376
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01328 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05400/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5555132
Firma: LESFORM, inženiring in proizvodnja, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: GODEŠIČ 170, 4220 ŠKOFJA
LOKA
Osnovni kapital: 1.518.500,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43377
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01329 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05402/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5884055
Firma: DROGERIJA NOVAK, storitve in
trgovina, k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: CANKARJEVA UL. 4, 4240 RADOVLJICA
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43378
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01330 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05411/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5890730
Firma: UTU, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: GUBČEVA 4, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upni-
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kagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43379
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01331 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05422/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5891698
Firma: PODVRŠČEK & DUBROVSKI, športni inženiring, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: KALIŠKA UL. 10, 4000 KRANJ
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43380
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01332 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05431/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5409837
Firma: OVČAK & CO., gostinstvo, turizem,
d.n.o., Žabnica
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: ZGORNJE BITNJE 100 B, 4209
ŽABNICA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43381
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01333 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05442/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5894794
Firma: PRO BIRO, projektiranje, inženiring, svetovanje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: ZGORNJE BITNJE 10, 4209 ŽABNICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
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Sr-43382
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01334 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05449/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5869536
Firma: MEDIČ IN MEDIČ, trgovina in storitve, d.n.o., Kranj
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: DRAŽGOŠKA 3, 4000 KRANJ
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43383
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01335 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05459/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5894158
Firma: ŠTEMPIHAR IN OSTALI, storitve
in trgovina, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: ZLATO POLJE 9, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43384
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01336 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05464/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5891477
Firma: ZIPLEX, zavod za zbiranje in pomoč, Kranj
Pravno org. oblika: zavod
Sedež: SPODNJE BITNJE 2, 4209 ŽABNICA
Osnovni kapital: 150.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43385
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01337 z dne 11. 5. 2001
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pod št. vložka 1/05475/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5899745
Firma: STIK ŠIMNOVEC IN PARTNER, Trgovina in storitve, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: LINHARTOV TRG 5, 4240 RADOVLJICA
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43386
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01338 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05478/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5894964
Firma: BERNIK & BERNIK, trgovina, zastopanje, gostinstvo, uvoz, izvoz, d.n.o., Jesenice
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: ULICA STANETA BOKALA 1,
4270 JESENICE
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43387
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01339 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05481/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5897467
Firma: AE 95, transport in trgovina,
d.o.o., Jesenice
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: CESTA CIRILA TAVČARJA 3 B,
4271 JESENICE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43388
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01340 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05482/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
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Matična številka: 5897599
Firma: CARNIUM FILM, podjetje za trgovino, d.o.o., Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: BLEIWEISOVA 2, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.680.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43389
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01341 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05489/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5899958
Firma: STORITVE PETERNEL IN OSTALI,
storitve in trgovina, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: KROPA 17, 4245 KROPA
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43390
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01342 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05505/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: OBRTNA ZADRUGA JESENICE,
P.O.
Pravno org. oblika: zadruga
Sedež: UDARNA 8, 4260 JESENICE
Osnovni kapital: 1,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43391
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01343 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05520/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: OSTRICH, vzreja in prodaja nojev
z o.o. Radovljica
Pravno org. oblika: zadruga
Sedež: KRANJSKA 7, 4240 RADOVLJICA
Osnovni kapital: 980.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi

prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43392
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01344 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05536/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: MERKANTILE, ZAGREB P.O.
PREDSTAVNIŠTVO V SLOVENIJI
Pravno org. oblika: tuja podružnica
Sedež: BEGUNJSKA 12, 4290 TRŽIČ
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43393
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01345 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05540/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5900239
Firma: TRIGER ŠIMNOVEC IN PARTNER,
trgovina in storitve, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: CANKARJEVA 60, 4240 RADOVLJICA
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43394
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01346 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05567/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5903882
Firma: MRKULIĆ & CO., trgovina, uvoz,
izvoz in gostinstvo, d.n.o., Kranj
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: GOLNIŠKA 64, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upni-
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kagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43395
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01347 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05570/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5889022
Firma: MENTOR D.K., podjetje za posredovanje, svetovanje in trženje, Radovljica,
k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: CANKARJEVA 2, 4240 RADOVLJICA
Osnovni kapital: 1.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43396
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01348 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05579/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5900875
Firma: ARA PLUS, trgovsko podjetje,
Bled, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: SAVSKA 29, 4260 BLED
Osnovni kapital: 1.514.840,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43397
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01349 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05598/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5884586
Firma: VAJ ŽIRI, trgovina in storitve, Žiri,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: ČEVLJARSKA 31, 4226 ŽIRI
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
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Sr-43398
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01350 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05602/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5904544
Firma: SLOFLIPS, izdelava snacksov,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: MAISTROV TRG 7, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 8.108.915,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43399
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01351 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05616/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5890519
Firma: LOŠKA DOTA, trgovina na debelo
in drobno, d.o.o., Škofja Loka
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: SPODNJI TRG 15, 4220 ŠKOFJA LOKA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43400
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01352 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05617/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5904838
Firma: MEDIANA GOMBOC, družba za
proizvodnjo, trgovino in storitve, k.d., Kranj
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: BRITOF 69 A, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 105.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43401
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01353 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05631/00 vpisalo v sodni
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register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5914817
Firma: ŽVELC IN DRUGI, trgovina, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: BREZNICA 48, 4274 ŽIROVNICA
Osnovni kapital: 5.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43402
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01354 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05638/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5914370
Firma: TESANOVIČ IN KORTUMA, gradbena dela in gostinstvo, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: ZG. BITNJE 13, 4209 ŽABNICA
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43403
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01355 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05643/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5914558
Firma: MARTINEC & CO, trgovina in storitve, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: KOLODVORSKA 2, 4000 KRANJ
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43404
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01356 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05654/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5914825
Firma: DILL - TGT, trgovina, gostinstvo,
turizem, Lukić Drago in Irena, d.n.o., Kranjska Gora
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
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Sedež: SMERINJE 9 A, 4280 KRANJSKA
GORA
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43405
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01357 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05661/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5924847
Firma: LOKALES-TRATA, d.o.o., proizvodnja in trgovina z lesom
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: ČEŠNJICA 48 C, 4228 ŽELEZNIKI
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43406
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01358 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05670/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5928079
Firma: SIPAN, gostinstvo in storitve,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: KRANJSKA CESTA 8, 4208 ŠENČUR
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43407
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01359 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05677/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5925614
Firma: TELETRONIK - ZUPAN & CO, proizvodnja, trgovina in storitve, d.n.o., Tržič
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: LOKA 107, 4290 TRŽIČ
Osnovni kapital: 20.000,00 SIT
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43408
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01360 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05729/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5938996
Firma: SAHITI-GASHI IN OSTALI, družba
za gradbeništvo, Cerklje, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: VOPOVLJE 29, 4207 CERKLJE
NA GORENJSKEM
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43409
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01361 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05733/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5934443
Firma: SIPAL, proizvodnja in trgovina,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: BELEHARJEVA ŠT. 15, 4208
ŠENČUR
Osnovni kapital: 1.555.500,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43410
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01362 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05734/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5938546
Firma: ZAVELJCINA & CO, proizvodnja,
trgovina in storitve, d.n.o., Jesenice
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: MARŠALA TITA 63, 4270 JESENICE
Osnovni kapital: 20.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na

podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43411
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01363 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05736/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5934044
Firma: ŠLIBAR & VOVČAK, trgovina in
storitve, d.n.o., Moste
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: MOSTE 20 A, 4274 ŽIROVNICA
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43412
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01364 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05739/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5942438
Firma: TRIMARAN, gostinstvo in storitve,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: VRŠIŠKA 23, 4280 KRANJSKA
GORA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43413
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01365 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05772/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5938988
Firma: LORIK, proizvodno, storitveno, trgovsko in gostinsko podjetje, d.o.o., Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: GLAVNI TRG 17, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je do-
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pustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43414
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01366 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05787/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5943051
Firma: STMG - STIRN MARKETING,
d.o.o., trgovina in storitve, Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: GRADNIKOVA UL. 4, 4000
KRANJ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43415
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01367 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05792/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5949335
Firma: SUNRISE TOPIĆ, SEJFIĆ IN
OSTALI, storitve in trgovina, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: ŽIROVNICA 30 a, 4274 ŽIROVNICA
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43416
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01368 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05803/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5574412
Firma: AL-MA, družba za računovodstvo
in upravljanje z nepremičninami, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: AMBROŽ POD KRVAVCEM 85,
4207 CERKLJE
Osnovni kapital: 1.532.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja go-
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spodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.

kagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-43417
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01369 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05806/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5949297
Firma: ALPENTRADE MILIČ & CO, proizvodnja, trgovina in storitve, d.n.o., Kranj
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: MLAŠKA CESTA 8A, 4000
KRANJ
Osnovni kapital: 20.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-43420
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01372 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05821/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5950023
Firma: LINDA, JUPA IN OSTALI, podjetje
za gradbeništvo in trgovino, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: ZLATO POLJE 3 E, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 20.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-43418
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01370 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05814/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5949670
Firma: PAULIČ TRANSPORT, transportna
družba, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: KIDRIČEVA 26, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43419
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01371 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05817/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5949262
Firma: VALVASOR, d.o.o., turizem in gostinstvo
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: JANEZA PUHARJA 6, 4000
KRANJ
Osnovni kapital: 1.650.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upni-

Sr-43421
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01373 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05837/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5449260
Firma: JER, finančni inženiring, Kranj,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: LIKOZARJEVA 1 A, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43422
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01374 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05847/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5950015
Firma: GZIM MUSAJ IN MUSAJ družba
za gradbeništvo in trgovino, Kranj, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: STRUŽEVO 3 A, 4000 KRANJ
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
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Sr-43423
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01375 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05864/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5475007
Firma: IPC, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: SLOVENSKI TRG 8, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43424
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01376 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05894/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5981930
Firma: MILSTAR HOLDINGS LIMITED,
Podružnica Škofja Loka
Pravno org. oblika: tuja podružnica
Sedež: KIDRIČEVA 55, 4220 ŠKOFJA
LOKA
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
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Matična številka: 5688736
Firma: ARSCOM, inženiring in zastopstvo, d.o.o. Bled
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: CESTA SVOBODE 9, 4260 BLED
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43427
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01379 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05937/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1125532
Firma: SB TRADE SUDŽUKOVIČ BOŽENA IN DRUGI, posredništvo in trgovina,
d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: SELO PRI ŽIROVNICI 26, 4274
ŽIROVNICA
Osnovni kapital: 40.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-43425
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01377 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05895/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5981816
Firma: SETTA MIHALIČ, proizvodnja, storitve, trgovina, k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: POLJANSKA CESTA 52, 4220
ŠKOFJA LOKA
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-43428
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01380 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05959/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1125834
Firma: B IN GASHI, DVA DRUŽBENIKA,
gradbeno podjetje, d.n.o., Zlato polje 2,
Kranj
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: STRUŽEVO 3 A, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 60.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-43426
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01378 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05906/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Sr-43429
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01381 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05965/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1126059
Firma: BARAGOV VRTEC, KRANJ, zasebni vrtec
Pravno org. oblika: zavod
Sedež: ŠOLSKA ULICA 1, 4000 KRANJ
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43430
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01382 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05969/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1121944
Firma: ZAKRAJŠEK & CO., podjetje za
trgovino, posredništvo in svetovanje, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: SV. DUH 83, 4220 ŠKOFJA LOKA
Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43431
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01383 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05973/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1126431
Firma: H-LINDA-H, MAZREKU IN BELLANI, gradbeno podjetje, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: KOLODVORSKA 2, 4000 KRANJ
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43432
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01384 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/05979/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1192817
Firma: FERIZI IN OSTALI, gradbeništvo
in prevoz, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
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Sedež: HRUŠICA 47, 4276 HRUŠICA
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43433
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01385 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/06015/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1195484
Firma: RAKOVEC IN SIN, svetovanje, trgovina in izobraževanje, d.n.o., Škofja Loka
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: STARA LOKA 134, 4220 ŠKOFJA LOKA
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43434
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01386 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/06023/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1199307
Firma: KUQI & EDO, gradbeništvo, gostinstvo in trgovina, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: LJUBLJANSKA CESTA 1 A, 4000
KRANJ
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43435
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01387 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/06056/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1214829
Firma: GREMA ŽNIDERŠIČ, k.d., podjetje za trgovino in storitve
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: SVETI DUH 187, 4220 ŠKOFJA
LOKA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
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št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43436
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01388 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/06092/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1228200
Firma: GAŠI IN HALITI, gradbeništvo, trgovina, agencijske storitve, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: KOLODVORSKA 5, 4000 KRANJ
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43437
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01389 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/06118/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1253646
Firma: TILI LPI, lesno predelovalna industrija, trgovina in storitve, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: ČEŠNJICA 48 C, 4228 ŽELEZNIKI
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43438
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01390 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/06132/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1254235
Firma: HABO & CO., trgovina, gostinstvo,
storitve, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: PLANINA 3, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
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izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43439
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01391 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/06147/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1254987
Firma: GOČAJ IN JASIQI, gradbeništvo
in storitve, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: TRG PREŠERNOVE BRIGADE 8,
4000 KRANJ
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43440
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01392 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/06153/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1270591
Firma: HABJAN DOM, DVA RUŽBENIKA,
proizvodnja, trgovina in storitve, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: NA LOGU 16, 4220 ŠKOFJA LOKA
Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43441
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01393 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/06157/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1274201
Firma: SKRBIŠ IN RIBIČ Gostinstvo in
trgovina d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: ŠUTNA 30, 4209 ŽABNICA
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
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Sr-43442
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01394 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/06160/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1273981
Firma: SUTJESKA - FETAJ IN BYTYQI,
gradbeno podjetje, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: STRUŽEVO 3 A, 4000 KRANJ
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43443
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01395 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/06161/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1274228
Firma: HEINZ & BEGER, turizem, trgovina in storitve, d.n.o., Mojstrana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: TRIGLAVSKA 58, 4281 MOJSTRANA
Osnovni kapital: 20.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43444
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01396 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/06168/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1273990
Firma: ČAMPA & CO., turizem, d.n.o., Jesenice
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: CESTA MARŠALA TITA 52, 4270
JESENICE
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43445
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01397 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/06169/00 vpisalo v sodni
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register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1274007
Firma: WTS JEREB & JEREB, proizvodnja in storitve elektronskih komponent, računalništva, industrijska elektronika, filmska in video dejavnost, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: BLEJSKA DOBRAVA 144, 4273
BLEJSKA DOBRAVA
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43446
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01398 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/06178/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1277952
Firma: SLOBELG, ŠKRJANEC & CO, proizvodnja, trgovina in storitve, d.n.o., Tržič
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: KOVORSKA CESTA 51, 4290 TRŽIČ
Osnovni kapital: 20.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43447
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01399 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/06187/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1277740
Firma: STUKON M & J, podjetje za specialne transporte in vzrejo konj d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: NEMŠKI ROVT 1, 4264 BOHINJSKA BISTRICA
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43448
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01400 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/06189/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1300229
Firma: TIHEM, storitve, trgovina, gostinstvo, Škofja Loka, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: SUŠKA CESTA 49, 4220 ŠKOFJA LOKA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43449
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01401 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/06212/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1303422
Firma: HODAJ IN LINDI, gradbeništvo in
trgovina, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: STRUŽEVO 3 A, 4000 KRANJ
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43450
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01402 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/06213/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1303457
Firma: GOGIĆ IN JANJIĆ, storitve in trgovina, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: ULICA GORENJSKEGA ODREDA
16, 4000 KRANJ
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43451
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2001/01403 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/06221/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1274791
Firma: XHERDO SH.P.K., LAGJA E RE
NR.101, PODRUŽNICA KRANJ
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Pravno org. oblika: tuja podružnica
Sedež: DELAVSKA C. 30, 4000 KRANJ
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Št.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-43452
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2001/01404 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/06241/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1304089
Firma: KERMENI FITIMI IN OSTALI,
gradbeništvo in trgovina, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: STRUŽEVO 3 A, 4000 KRANJ
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-43455
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2001/01407 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/06270/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1317954
Firma: BEČIREVIĆ & DRUŽBENIK, gostinstvo, trgovina in storitve, d.n.o., Jesenice
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: CESTA TALCEV 18, 4270 JESENICE
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-43453
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2001/01405 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/06243/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1303856
Firma: OSTERMAN PLUS, storitve in trgovina, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: BRITOF 120, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.735.999,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-43456
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2001/01408 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/06315/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1331400
Firma: KODER MM IN OSTALI trgovina
in storitve, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: PODKOREN 28, 4280 KRANJSKA GORA
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-43454
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2001/01406 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/06248/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1304119
Firma: ZAVOD PALES, zavod za računalniško izobraževanje
Pravno org. oblika: zavod
Sedež: PLANINA 39, 4000 KRANJ

Sr-43457
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2001/01409 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/06332/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1337530
Firma: FLIRT, družba za posredovanje,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
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Sedež: GRAJSKA 23, 4260 BLED
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43458
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2001/01410 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/06359/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1359371
Firma: ACICOM BEVC IN CIMERMAN
posredništvo, storitve in trgovina, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: MAVČIČE 57, 4211 MAVČIČE
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43459
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2001/01411 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/06362/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1359037
Firma: KABASHI IN BOJAXHI, gradbeništvo, Kranj, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: PLANINA 3, 4000 KRANJ
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43460
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2001/01412 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/06373/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1387308
Firma: KLAVORA & COMPANY k.d.,
Družba za storitve in založništvo
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: CESTA BORISA KIDRIČA 14,
4270 JESENICE
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Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43461
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2001/01413 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/06405/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1387634
Firma: SFERA QI podjetje za gostinstvo, turizem, trgovino in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: HRUŠICA 71 B, 4276 HRUŠICA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
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izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43464
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2001/01416 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/06440/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1403826
Firma: STRATTOS, ŠLIBAR & ŠLIBAR,
avtoservis, d.n.o., Radovljica
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: ZGOŠA 15, 4275 BEGUNJE
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-43462
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2001/01414 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/06407/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5840384
Firma: KARINCIA zastavljalnica, dražbe, avkcijske prodaje, menjalnica, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: GODEŠIČ 139, ŠKOFJA LOKA,
4220 ŠKOFJA LOKA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT

Sr-43465
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2001/01417 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/06457/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1422731
Firma: ROBI LUL MILICI & BUGARI MIRSADA, d.n.o., podjetje za gradnjo in storitve
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: ZLATO POLJE 2, 4000 KRANJ
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-43463
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2001/01415 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/06422/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1391453
Firma: KRIVOLAPOV IN OSTALI trgovina in svetovanje, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: GORENJSKA C. 2, 4240 RADOVLJICA
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o

Sr-43466
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2001/01418 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/06466/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5565545
Firma: JACKPOT storitveno in trgovsko
podjetje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: LIKOZARJEVA 1 A, 4000
KRANJ
Osnovni kapital: 3.694.986,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upni-

kagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43467
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2001/01419 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/06489/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1423142
Firma: BASHA & CO., gradbeništvo in
trgovina, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: STRUŽEVO 3 A, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43468
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2001/01420 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/06497/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1462679
Firma: GASSER & GASSER, avtobusne
in turistične storitve, d.n.o., Sorica
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: SPODNJA SORICA 5, 4229 SORICA
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

LJUBLJANA
Sr-43470
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/02852 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/05833/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5345731
Firma: OBRTNI SERVIS KORENČIČ IN
PARTNERJI Podjetje za proizvodnjo, trgovino in inženiring, d.n.o. Ljubljana, Ižanska cesta 416/a
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Ižanska c. 416/a, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KORENČIČ JERNEJ, Ižanska
c. 416/a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
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2.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
13. 3. 1990; KORENČIČ MIROSLAVA, Ižanska c. 416/a, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim premož., vstop: 30. 5. 1994.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne
kot neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43471
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/02948 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/10109/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5445221
Firma: DARE Projektiranje, inženiring
in poslovne storitve d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Glavarjeva ulica št. 8, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.528.000,00 SIT
Ustanovitelji: POŽENEL DARKO, Celovška 28, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.528.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
21. 12. 1990.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne
kot neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43472
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/03384 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/23617/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5779243
Firma: MIKUŽ družba za produkcijo TV
in radio programa, d.o.o. Ljubljana, Hotimirova 19
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Hotimirova 19, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.613.150,00 SIT
Ustanovitelji: CERAR JANEZ, Majde Vrhovnikove 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
538.150,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 4.
1994; MARKELJ SAŠO, Klis 7, 1360 VRHNIKA, vložek: 537.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 4. 1994; DOLINAR FRANC,
Kandrše 27, 1252 VAČE, vložek:
537.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 4.
1994.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne
kot neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
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Sr-43473
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/03512 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/08075/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5393213
Firma: PORTAL & M Podjetje za gostinstvo, turizem in trgovino, d.o.o., Zaloška
c. 110, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Zaloška c. 110, 1000 LJUBLJANA,
Osnovni kapital: 1.504.000,00 SIT
Ustanovitelji: JORGAČEVIĆ MOMČILO,
Zaloška c. 110, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.504.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
29. 6. 1994.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne
kot neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43475
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/03619 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/09217/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5427983
Firma: STUDIO MIR Meritve in redukcija hrupa, d.o.o., Pod bukvami 18 Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Pod bukvami 18, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.526.110,00 SIT
Ustanovitelji: PUŠLAR MILENA, POD BUKVAMI 18, 1000 LJUBLJANA, vložek:
763.055,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 8.
1990; ČUDINA MIRKO, POD BUKVAMI 18,
1000 LJUBLJANA, vložek: 763.055,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 6. 8. 1990.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne
kot neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43476
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/03714 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/10378/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5454549
Firma: DOMI proizvodnja, trgovina in
storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Cesta dr. Tineta Zajca 9 A,
1240 MEKINJE, KAMNIK
Osnovni kapital: 2.210.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOSMATIN CIRIL, Cesta dr.
Tineta Zajca 9 A, 1240 MEKINJE, KAMNIK,
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vložek: 1.105.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 5. 1999; KOSMATIN VESNA, Cesta dr. Tineta Zajca 9 A, 1240 MEKINJE,
KAMNIK, vložek: 1.105.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 5. 1999.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne
kot neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43477
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/03788 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/03399/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5335531
Firma: METALPLASTIKA podjetje za
proizvodnjo, trgovino, storitve in inženiring, d.o.o., Ljubljana, Štembalova 24
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Štembalova 24, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 35.355.613,00 SIT
Ustanovitelji: ADŽAGA BOŠKO, Štembalova 24, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.873.169,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 11. 1989; ADŽAGA DANUŠJA, Štembalova 24, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.849.627,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 11. 1989; ADŽAGA-JERIN ALINKA, Stanežiče 43 b, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.805.975,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 11. 1989; JERIN KLEMEN, Stanežiče
43 b, 1000 LJUBLJANA, vložek: 10.200,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 11. 1989; ADŽAGA MARKO, Štembalova 24, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.816.642,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 11. 1989.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne
kot neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43478
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/03894 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/30358/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1278177
Firma: PURIĆ IN PARTNER storitve in
trgovina, d.n.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Topniška 35, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: PURIĆ PREDRAG, Topniška
35/B, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 23. 2.
1998; SRNEL LIDIJA, Vojsko 18 A, 1217
VODICE, vložek: 2.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop: 23. 2. 1998.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne
kot neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
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je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43479
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04007 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/07201/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5389887
Firma: MAKETA Proizvodnja, prodaja,
marketing d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Čargova 15, 1000 LJUBLJNA
Osnovni kapital: 1.622.600,00 SIT
Ustanovitelji: ŠIJANEC ANTON, Vošnjakova 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.622.600,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
21. 5. 1990.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43480
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04056 z dne 14. 5.
2001 pod št. vložka 1/21776/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5728916
Firma: CBD TRADE marketing, trgovina d.o.o. Ljubljana, Stegne 25
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Stegne 25, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PETROVIĆ SRDAN, M. Badela 24, ZAGRE ZAGREB, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 2.
1993; TURNŠEK ANDREJA, Malnarjeva 26,
1000 LJUBLJANA, vložek: 750.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 15. 2. 1993.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne
kot neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43481
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04090 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/28206/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5952395
Firma: GRADING PERKOVIČ & CO.
gradbeni inženiring d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Beblerjev trg 1, 1000 LJUBLJANA
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Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: PERKOVIČ MLADEN, Beblerjev trg 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.800,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
7. 6. 1996; PERKOVIČ IVO, Beblerjev trg 1,
1000 LJUBLJANA, vložek: 200,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 7. 6. 1996.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne
kot neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43482
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04100 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/06716/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5360315
Firma: PINKS COMMERCE-PANTIČ IN
DRUŽBENIKI d.n.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Rusjanov trg 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 4.000,00 SIT
Ustanovitelji: PANTIĆ ILIJA, Marinkov trg
4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 28. 3. 1990; PANTIĆ
KOVILJKA, Marinkov trg 4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 3. 1990; PANTIĆ NIKOLA, Rusjanov trg 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
23. 5. 1994; PANTIĆ NEVENKA, Rusjanov
trg 3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 23. 5.
1994.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne
kot neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43483
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04230 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/06364/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5360978
Firma: K.I.T. IMPEX trgovina na debelo
d.o.o., Medvode
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: C. na Svetje 62, 1215 MEDVODE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRASNIK IZTOK, C. na Svetje
62,
1215
MEDVODE,
vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
1. 3. 1990.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne
kot neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma del-

ničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43484
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04267 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/09289/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5427274
Firma: TAMIA trgovsko in turistično
podjetje Ljubljana, Tržaška 47, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Tržaška 47, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽEMVA VASJA, Tržaška 47,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 10. 1990.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne
kot neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43485
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04413 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/20946/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5715890
Firma: KUPEC podjetje za trgovino in
storitve d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vodnikova 6, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.098.700,00 SIT
Ustanovitelji: KUPEC NUŠKA, Vodnikova
6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.098.700,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 12. 1992.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne
kot neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43486
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04466 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/08129/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5393680
Firma: INTER GEE d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, trgovino, storitve in zunanjo
trgovino Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ižanska c. 146, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.080,00 SIT
Ustanovitelji: GRMEK MIHAEL, Ižanska c.
146,
1000
LJUBLJANA,
vložek:
1.500.080,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
3. 9. 1990.
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Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne
kot neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43487
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04579 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/12391/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5497922
Firma: ISKRA ELEKTROOPTIKA proizvodnja opto-elektronskih naprav in sistemov, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Stegne 7, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: FOTONA D.D., STEGNE 7,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 2. 1991.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne
kot neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43488
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04697 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/11715/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5475279
Firma: ROKONS podjetje za trgovino,
svetovalni in finančni inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Ulica nadgoriških borcev 21
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ul. nadgoriških borcev 21,
1231 LJUBLJANA ČRNUČE
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: ROTAR JAKOB, Ulica nadgoriških borcev 21, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.502.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 1. 1991.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne
kot neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43489
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04723 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/05722/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5356601
Firma: ROGRAD družba za proizvodnjo
in trgovino z izdelki iz cementa, I. Gorica,
d.o.o.,
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljanska 6, 1295 IVANČNA
GORICA
Osnovni kapital: 2.867.960,00 SIT
Ustanovitelji: ROJEC JURIJ, Šentvid pri
Stični 74, 1295 IVANČNA GORICA, vložek:
1.433.980,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
24. 12. 1989; ROJEC TONE, 6. julija 1,
1295
IVANČNA
GORICA,
vložek:
1.433.980,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
24. 12. 1989.
Obrazložitev: Proti sklepu o začetku izbrisa je bil vložen ugovor, sodišče je na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43490
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04726 z dne 14. 5.
2001 pod št. vložka 1/09643/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5662036
Firma: DDL INT’L svetovalna in poslovodna firma, d.o.o., Gubčeve brigade 78
Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Gubčeve brigade 78, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.746.000,00 SIT
Ustanovitelji: OSTREC-DI LUIGI DONNA,
GUBČEVE BRIGADE 78, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.746.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 5. 1990.
Obrazložitev: Ugovor se zavrže kot prepozen ter se izda sklep o izbrisu iz sodnega
registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske
družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri
tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43491
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04728 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/29745/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1214080
Firma: ANBRA PELIZZA & CO. trgovina
in storitve d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Ul. Mire Miheličeve 13, 1000
LJUBLJANA
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Ustanovitelji: BRATOŽ ANDREJA, Ul. Mire Miheličeve 13, 1110 LJUBLJANA, odg.s
svojim premož., vstop: 4. 9. 1997; BRATOŽ
MATEJA, Ul. Mire Miheličeve 13, 1110
LJUBLJANA, odg.s svojim premož., vstop:
4. 9. 1997; BRATOŽ NATAŠA, Ul. Mire Miheličeve 13, 1110 LJUBLJANA, odg.s svojim premož., vstop: 4. 9. 1997; PELIZZA GIOVANNI, Via Giuseppe Libetta 39, RIM,
odg.s svojim premož., vstop: 4. 9. 1997.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne
kot neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43492
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04731 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/20632/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5704014
Firma: CARRY podjetje za trgovino, posredovanje in zastopanje v domačem in
mednarodnem prometu, d.o.o., Duplica,
Kamnik, Dobajeva 7
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Duplica, Dobajeva 7, 1240
KAMNIK
Osnovni kapital: 1.830.000,00 SIT
Ustanovitelji: JUHANT TOMISLAV, Dublica, Dobajeva 7, 1240 KAMNIK, vložek:
1.830.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 12. 1992.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne
kot neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43493
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04813 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/31114/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1328018
Firma: OKIĆ k.d. obrtna in zaključna
dela v gradbeništvu
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Japljeva ulica 4/A, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: OKIĆ ENES, MRCELJI BB,
VELIKA KLADUŠA, odg.s svojim premož., vstop: 15. 9. 1998; OKIĆ VESELINKA, Japljeva ulica 4/A, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 9.
1998.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne
kot neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
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teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43494
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04966 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/24515/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5841062
Firma: USO trgovina, storitve in proizvodnja d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Veliki vrh 21, 1385 NOVA VAS
Osnovni kapital: 1.563.720,00 SIT
Ustanovitelji: USENIK JANEZ ST., Veliki
vrh 21, 1385 NOVA VAS, vložek:
781.860,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 6.
1993; USENIK JANEZ ML., Veliki vrh 21,
1385 NOVA VAS, vložek: 781.860,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 22. 6. 1993.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne
kot neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43495
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/05429 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/32277/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1447386
Firma: TESICOM telekomunikacije
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ulica Mladin.delov.brigad 11/a,
1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: NAHTIGAL FRANC, Pot za
Bistrico 23, Zaboršt, 1230 DOMŽALE, vložek: 2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 8. 1999.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne
kot neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43497
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/05554 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/31025/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
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Matična številka: 1319353
Firma: BIRO BRONIČ svetovanje in storitve, Ljubljana, k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Šmartinska 15, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: BRONIČ STANKO, Hladilniška pot 1/b, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim premož., vstop: 27. 7. 1998; HLADNIK
SVARUN, Krožna cesta 2, 6000 KOPER, vložek: 5.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 7. 1998.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka po uradni dolžnosti se zavrne kot neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodnega
registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske
družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri
tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43498
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/05663 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/15051/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5551633
Firma: MIFO STUDIO podjetje za svetovanje, storitve in trgovino, d.o.o., Vižmarska pot 48, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vižmarska pot 48, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.531.000,00 SIT
Ustanovitelji: PIPAN NADIJA, Vižmarska
pot 48, 1000 LJUBLJANA, vložek:
765.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 1.
1992; PIPAN TONE, Vižmarska pot 48, 1000
LJUBLJANA, vložek: 765.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 5. 1994.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne
kot neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43499
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/05708 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/22490/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5761425
Firma: HORIZONT IH proizvodnja, trgovina, turizem d.o.o., Kresnice št. 117, Litija
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kresnice št. 117, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 1.529.200,00 SIT
Ustanovitelji: POTOČNIK FRANČIŠKA,
Kresnice 117, 1281 KRESNICE, vložek:
1.529.200,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 7. 1997.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne
kot neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43500
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06241 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/31265/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1339613
Firma: DVP JANTOL, družba za storitve
in trgovino, k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Cesta komandanta Staneta 14,
1270 LITIJA
Ustanovitelji: JANTOL BOJAN, Cesta komandanta Staneta 14, 1270 LITIJA, odg.s
svojim premož., vstop: 22. 2. 2000; JANTOL LILJANA, Jakčeva 34, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 SIT, odg.do
viš.nevp.vlo., vstop: 22. 2. 2000.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43502
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06545 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/28137/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5945216
Firma: ADA TRADE d.o.o. gradbeni inženiring, trgovina, storitve
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Trebinjska 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.502.505,00 SIT
Ustanovitelji: VUČIČ MARKO, TREBINJSKA 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
752.505,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 5.
1996; VUČIČ MIODRAG, BORE STANKOVIČA 5, VLASOTINCE, vložek: 750.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 5. 1996.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
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Sr-43503
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06617 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/05585/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5395968
Firma: EUROTREND d.o.o., podjetje za
računalniški inženiring
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Trubarjeva 41a, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.602.000,00 SIT
Ustanovitelji: DEBEVEC BORIS, Kongresni
trg
6,
1000
LJUBLJANA,
vložek:
1.602.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43504
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06618 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/05702/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5699339
Firma: BELMAG Ljubljana d.o.o. družba
za komercialno in turistično posredovanje,
zastopanje, svetovanje, inženiring in marketing
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Glavarjeva 45, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: LIPOLD ALBER, Glavarjeva
45, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.502.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43505
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06619 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/07770/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 53953051
Firma: LP INTERKOM trgovsko proizvodno podjetje, import-export, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Slovenčeva 97, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PAŠAGIĆ SENAD, SANSKI
MOST, LUKOVICA, vložek: 150.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 29. 6. 1990; LOGVYN

Št.

VALERIY, Bažena 7 a, KIJEV, vložek:
1.350.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 2.
1998.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43506
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06620 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/08510/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5420598
Firma: ROZMAN R IN P Trgovina, gostinstvo d.n.o., 1000 Ljubljana, Vogelna 10
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Vogelna 10, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ROZMAN RADO, Vogelna 10,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 6. 8. 1990; ROZMAN POLONCA, Vogelna 10, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 10. 3. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43507
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06621 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/09675/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5437318
Firma:
SODOB-DOBNIKAR
Proizvodno-servisna dejavnost, d.n.o. Ljubljana,
Kropova 19
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Kropova 19, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: DOBNIKAR IVAN, Gradnikova
8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 4. 12. 1990; DOBNIKAR SONJA, Gradnikova 8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 1. 6. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
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Sr-43508
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06622 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/09867/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5358019
Firma: MAXANI Trgovsko in proizvodno
podjetje d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Celovška 172, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.611.000,00 SIT
Ustanovitelji: QAZIM XANI, Kamnogoriška
51, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.611.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 9. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43509
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06623 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/09931/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5445019
Firma: TEMB d.o.o., podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Savlje 87, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BRUČAN VLADIMIR, Gunceljska 16, 1210 LJUBLJANA-ŠENTVID, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 5.
1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43510
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06624 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/10079/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5446422
Firma: ISKRA ISI inženiring, d.o.o., Ljubljana, Stegne 27
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Stegne 27, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.045,00 SIT
Ustanovitelji: KAUČIČ FRANC, BRATOV
ROZMANOV 10, 1000 LJUBLJANA - MOSTE,
vložek: 56.283,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 6. 1991; JORDAN ŽABKAR SABINA, Vošnjakova ulica 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.443.762,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 4.
1997.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l.
RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v
izreku navedena gospodarska družba izbriše
iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnikagospodarske
družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri
tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43511
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06625 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/10241/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5718902
Firma: MADE podjetje za reklamne storitve ter proizvodnjo in trgovino elektronskih naprav, d.o.o. Ljubljana, Kogojeva 1
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kogojeva 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.513.000,00 SIT
Ustanovitelji: MRVALJ DINO, KOGOJEVA
1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 756.500,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 28. 11. 1990; KOBAL
ANDREJA, TRG BORCEV NOB 16, 1431 DOL
PRI HRASTNIKU, vložek: 756.500,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 28. 11. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43512
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06626 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/10514/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5449545
Firma: ZAVAŠNIK družba za trgovino in
storitve, k.d., 1000 Ljubljana, Rašiška ulica 8
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Rašiška ulica 8, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.200,00 SIT
Ustanovitelji: ZAVAŠNIK BRANKO, RAŠIŠKA ULICA 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
17. 12. 1990; GOMBOC LILIJANA, Rašiška
ulica 8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 200,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
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Sr-43513
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06627 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/10517/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5448158
Firma: RAVNIKAR, trgovsko podjetje, import-export, d.o.o. Ljubljana, Reboljeva 5-7
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Reboljeva 5-7, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.507.000,00 SIT
Ustanovitelji: RAVNIKAR MATJAŽ, NOVAKOVA 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
753.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 12.
1990; GOLUBOV VANDA, Preglov trg 7, 1000
LJUBLJANA, vložek: 753.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 7. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43514
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06628 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/13586/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5524890
Firma: GRABNAR trgovsko in storitveno
podjetje, k.d., Ljubljana
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Staničeva 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: GRABNAR MARJAN, Staničeva 1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 19. 9. 1991; GRABNAR
DARINKA, Staničeva 1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 7.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop: 22. 12. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43515
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06629 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/13587/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5574447
Firma: MOSSA podjetje za proizvodnjo,
trgovino, storitve in mednarodno trgovino,
d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Šarhova 32/1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.512.000,00 SIT

Ustanovitelji: MOROZOV VLADISLAV, Šarhova 32, 1000 LJUBLJANA, vložek:
907.200,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 9.
1991; MOROZOV SEBASTJAN, Šarhova 32,
1000 LJUBLJANA, vložek: 302.400,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 2. 9. 1991; MOROZOV
ANDRAŽ, Šarhova 32, 1000 LJUBLJANA, vložek: 302.400,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
2. 9. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l.
RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v
izreku navedena gospodarska družba izbriše
iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnikagospodarske
družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri
tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43516
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06630 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/13695/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5544700
Firma: DYNATECH Informacijski inženiring, d.o.o. Robičeva 3, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Robičeva 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.555.668,00 SIT
Ustanovitelji: ROJC BOŽO, Zikova 4, 1240
KAMNIK, vložek: 777.834,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 9. 1991; RENČELJ STOJAN,
Glinškova ploščad 6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 777.834,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 9. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43517
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06631 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/13824/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5526396
Firma: UNICOS Proizvodno in trgovsko
podjetje Ljubljana d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dunajska 21, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: TAPAI IŠTVAN, Dolinka 49,
PULA, vložek: 1.508.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 11. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
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RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43518
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s sklepom Srg št. 2001/06632 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/13853/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5526248
Firma: SKY Šolanje pilotov - letalske usluge, turistična dejavnost, izvoz-uvoz rezervnih delov d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ježa 42, 1000 LJUBLJANA-ČRNUČE
Osnovni kapital: 1.513.000,00 SIT
Ustanovitelji: JUHANT DUŠAN, Gotska ulica
6,
1000
LJUBLJANA,
vložek:
1.513.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 6.
1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43519
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06633 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/13860/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5572797
Firma: FROSA podjetje za finančni inženiring, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Linhartova 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽARGAJ BOŠTJAN, Kovorska
c. 49, 4290 BISTRICA PRI TRŽIČU, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 7.
1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43520
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06634 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/14099/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5544360
Firma: VACO varovanje, proizvodnja, trgovina, d.o.o., Ljubljana, Majaronova 6
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Majaronova 6, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.501.180,00 SIT
Ustanovitelji: JAZBEC BORIS, Majaronova
6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.501.180,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 5. 1991.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43521
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06635 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/14024/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5542057
Firma: SINGLE LINE podjetje za turizem
in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Trgovski center Delikatese Podutik, Krivec 5
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Trg.center Delikatese, Krivec 5,
1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.538.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRAPEŽ BLAGŠIČ VLASTA,
Bratovševa pl. 38, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.534.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 9.
1991; KOČAR ZVONIMIRA, Endliherjeva 8,
1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 24. 9. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43522
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06636 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/14025/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5541239
Firma: NOLI TRADE INŽENIRING d.o.o.
Tolstojeva 5, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Tolstojeva 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: OSLAKOVIČ OLIVIJO, Hodoščkova 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 9.
1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43523
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06637 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/14168/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5544033
Firma: VINKOVIČ & VIAL podjetje za svetovanje in trgovino, k.d., Ljubljana, Trebinjska 1
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Trebinjska 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: VINKOVIČ ALENKA, Trebinjska 1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 11. 1991; VINKOVIČ ALEŠ, Trebinjska 1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop: 14. 5. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43524
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06638 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/14191/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5535646
Firma: ELTEH inženiring, d.o.o., Močnikova 10, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Močnikova 10, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: GARBAJS TOMAŽ, Močnikova
10,
1000
LJUBLJANA,
vložek:
1.508.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
24. 10. 1996.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43525
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06639 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/14256/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5543045
Firma: EUROTOURS INTERNATIONAL
d.o.o., podjetje za turizem, trgovina, posredništvo in zastopanje Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Linhartova 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 3.233.192,00 SIT
Ustanovitelji: KEUC JOŽE, Tržaška 111,
1000 LJUBLJANA, vložek: 3.233.192,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 26. 11. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sod-
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nega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43526
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06640 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/14278/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5542669
Firma: RIC Računalniški izobraževalni
center, d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Savska cesta 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.552.000,00 SIT
Ustanovitelji: GAMBIT TRADE D.O.O., Savska c. 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
517.333,33 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 10.
1991; BREZNIK DUŠAN, Klopčičeva 2, 1000
LJUBLJANA, vložek: 517.333,33 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 10. 1991; MEDIJA D.O.O.,
Cankarjeva 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
517.333,33 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 10.
1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43527
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06641 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/14281/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5540941
Firma: GS TEX trgovsko in proizvodno
podjetje, d.o.o. Dunajska 107, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dunajska 107, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LOZINŠEK DUŠAN, Bavdkova 8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 750.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 12. 1991; STOJKOVIČ MARKO, Trg oktoberske revolucije 17,
1000 LJUBLJANA, vložek: 750.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 23. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43528
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06642 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/14306/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5541638
Firma: MARMY trgovina na debelo in
drobno, d.o.o. Ljubljana, Stožice 47
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Stožice 47, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 4.809.000,00 SIT
Ustanovitelji: US MILKA, Stožice 45 a,
1000 LJUBLJANA, vložek: 2.404.500,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 10. 12. 1991; US
FRANC, Ul. padlih borcev 9 a, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.404.500,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 24. 5. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43529
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06643 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/14467/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5543720
Firma: IDRA družba za prevoz in gradbeništvo d.o.o. LJUBLJANA
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kašeljska 51, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.536.000,00 SIT
Ustanovitelji: DRAGIČ IGOR, Kašeljska 51,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.536.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 22. 11. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43530
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06644 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/14474/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5544165
Firma: MUSTANG INŽENIRING podjetje
za trgovino, servis, uvoz, izvoz in gostinstvo, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Zaloška cesta 98, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Ustanovitelji: DOLENŠEK ANTON, Bučka
26, 8275 ŠKOCJAN, vložek: 1.600.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 2. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je do-

pustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43531
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06645 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/14958/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5554403
Firma: ALTEC proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Savska c. 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.583.000,00 SIT
Ustanovitelji: GORIUP DARKO, Ceneta
Štuparja 23, 1000 LJUBLJANA, vložek:
129.150,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 11. 1991; ZUPANČIČ JANEZ, Ul. nadgoriških borcev 39, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.453.850,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 11. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43532
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06646 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/15007/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5556473
Firma: GIS gradbeni inženiring in storitve d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Neubergerjeva 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.392.888,00 SIT
Ustanovitelji: MIKLAVC IGOR, Cesta v hrib
20, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.392.888,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 4. 1997.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43533
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06647 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/15227/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5553865
Firma: TRADEWINDS podjetje za posredovanje z nepremičninami, rent-a- car, me-
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njalnica in turistična agencija d.o.o. Ljubljana, Krivec 5
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Krivec 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.526.750,00 SIT
Ustanovitelji: ŠMUK MARJAN, Dolenjska
45, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.526.750,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 12. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43534
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06648 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/15342/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5672201
Firma: IPREM PREMELČ IN PARTNERJI
podjetje za trgovino na debelo in drobno,
izvoz-uvoz, zastopanje, d.n.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Glavarjeva 49, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: PREMELČ IGOR, Glavarjeva
49, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 2. 12. 1991; PANKOVIĆ TATJANA, Glavarjeva 49, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 30. 3. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43535
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06649 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/15425/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5571413
Firma: GRAFLINEA Marketing in zastopanje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Parmova 41, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.570.000,00 SIT
Ustanovitelji: UGRINA VINKO, Livarska 14,
1000 LJUBLJANA, vložek: 785.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 11. 2. 1992; UGRINA
URŠKA, Gotska 13, 1000 LJUBLJANA, vložek: 785.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: -
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za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43536
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06650 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/15456/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5555124
Firma: LIBERTAS podjetje za zunanjo in
notranjo trgovino, transportno, proizvodno
dejavnost in gostinstvo, d.o.o., Ljubljana,
Parmova 53
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Parmova 53, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 3.135.480,00 SIT
Ustanovitelji: DELIČ ŽARKO, Glavni trg 1,
1234 MENGEŠ, vložek: 3.135.480,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 15. 11. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43537
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06651 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/15493/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5575451
Firma: COLOR-PLESK podjetje za zaključna in obrtna dela v gradbeništvu,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 101
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dunajska 101, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.453,00 SIT
Ustanovitelji: KOREN RAFAEL, Linhartova
cesta 62, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.453,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 11. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43538
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06652 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/15514/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5573882
Firma: ZIMEX-ZIMA & CO notranja in zunanja trgovina, zastopstva, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo

42 / 30. 5. 2001 / Stran 2701
Sedež: Slovenčeva 131, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZIMA MATJAŽ, Slovenčeva
131, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 6. 2. 1992; ZIMA KATARINA, Slovenčeva 131, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 27. 12. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43539
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06653 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/15520/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5570964
Firma: ATLANTIK podjetje za posredovanje z nepremičninami, trgovino in gostinstvo d.o.o. Ljubljana, Einspielerjeva 6
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Einspielerjeva 6, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČAČIĆ MILE, Linhartova 15,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 17. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43540
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06654 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/15524/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5551641
Firma: ŠTIMEC - LIVARSTVO POLJANE
proizvodno trgovsko podjetje, d.n.o., Ljubljana-Šentvid
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Cesta na Poljane 38, 1210 LJUBLJANA-ŠENTVID
Osnovni kapital: 12.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠTIMEC MARJAN, Mlinska pot
21, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE, vložek:
6.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
30. 3. 1995; ŠTIMEC MARIJA, Mlinska pot
21, 1231 LJUBLJANA-ČRNMUČE, vložek:
6.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
30. 3. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: -
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za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43541
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06655 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/15720/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5574170
Firma: TEKSIT HABIČ grafika, trgovina,
storitve, gradbeništvo, k.d., Ljubljana
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Verdnikova 15, 1231 ČRNUČE
Osnovni kapital: 143.000,00 SIT
Ustanovitelji: HABIČ BISERKA, Gogalova 3,
1113 LJUBLJANA, vložek: 133.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 23. 1. 1992;
DREMELJ SREČKO, Gogalova 3, 1113 LJUBLJANA, vložek: 10.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 20. 5. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43542
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06656 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/15754/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5573521
Firma: STUPA COMPANY podjetje za
marketing, proizvodnjo in engineering
d.o.o. Ljubljana, Rimska 19
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Rimska 19, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.815.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠTUDIĆ SLAVKO, Pot v smrečje
5,
1000
LJUBLJANA,
vložek:
2.815.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 2.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43543
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06657 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/16048/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5576148
Firma: ART M.O.J.A. d.o.o., Podjetje za
oblikovanje, usluge in posredovanje, V dolini 5, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
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Sedež: V dolini 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.675.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠMAJDEK JANEZ LEONARD,
V dolini 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
837.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 2.
1992; ŠMAJDEK MARIJA VENČESLAVA, V dolini 5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 837.500,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43544
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06658 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/16154/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5575931
Firma: FIN EM družba za finančni inženiring in marketing, d.o.o. Ljubljana, Linhartova 5
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Linhartova 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOVAČIČ JANEZ, Pod Gozdom III/22, 1290 GROSUPLJE, vložek:
370.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 12.
1991; HABJAN TATJANA, Pod gozdom III/22,
1290 GROSUPLJE, vložek: 750.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 7. 12. 1991; KOVAČIČ
BOGDANA, Linhartova 5, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 380.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
7. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43545
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06659 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/16413/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5592887
Firma: LESMINA - EXIM družba za trgovino in inženiring d.o.o., Železna cesta 14,
61000 Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Železna cesta 14, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.995.250,00 SIT
Ustanovitelji: GOLOB JANEZ, Langusova
23, 1000 LJUBLJANA, vložek: 332.805,55
SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 3. 1992; ZAVEC
JURIJ, Bratovževa ploščad 48, 1000 LJUBLJANA, vložek: 332.805,55 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 10. 1992; LEKIČ LJUBOMIR, Preglov trg 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
332.805,55 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 10.
1992; DRNOVŠEK JOŽE, Kraigherjeva 4a,
6230 POSTOJNA, vložek: 332.805,55 SIT,

ne odgovarja, vstop: 8. 10. 1992; ZUPET JANEZ, Livarska 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
332.805,55 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 10.
1992; KUHAR MITJA, Mestni trg 17, 1000
LJUBLJANA, vložek: 332.805,55 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 10. 1992; GORŠE BOGOMIR, Trebinjska 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
332.805,55 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 10.
1992; POGORELC DRAGO, Slovenska cesta
1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 332.805,55 SIT,
ne odgovarja, vstop: 27. 1. 1993; DRNOVŠEK DRAGANA, Kraigherjeva ulica 4 a, 6230
POSTOJNA, vložek: 332.805,55 SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 2. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43546
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06660 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/16442/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5591481
Firma: KRISTAN & KRISTAN Inženiring,
d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Glinškova ploščad 25, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRISTAN BOŽIDAR, Glinškova ploščad 25, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
1. 6. 1994; KRISTAN JANA, Glinškova ploščad 25, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 1. 6. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43547
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06661 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/16459/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5591643
Firma: TPC trgovina, posredovanje, consulting d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Linhartova 13, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BIZJAK DUŠAN, Pod bukvami
56, 1000 LJUBLJANA, vložek: 5.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 26. 2. 1992; BOGDANOVIČ-TALABER GORDANA, Ilirska 22, 1000
LJUBLJANA, vložek: 5.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 2. 1992; COTIČ MAJDA, Rakovnik 14, 1215 MEDVODE, vložek: 5.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 2. 1992; DO-
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BRILA MARTINA, Grablovičeva 28, 1000
LJUBLJANA, vložek: 5.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 2. 1992; GOLOB-MLAKAR
NADA, Kebetova 17, 1000 LJUBLJANA, vložek: 5.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 2.
1992; GREBENC JANEZ, Linhartova 9, 1000
LJUBLJANA, vložek: 5.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 2. 1992; HEBERLE JANEZ,
Ob gozdu 9, 1215 MEDVODE, vložek:
5.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 2.
1992; JAMŠEK ANDREJ, Glinškova ploščad
11, 1000 LJUBLJANA, vložek: 5.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 26. 2. 1992; JUGOVIČ
MIHAELA, Pernetova 3, Trzin, 1234 MENGEŠ,
vložek: 5.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 2. 1992; KANCILIJA-KOZJEK MARIJA,
Kamniška 14, 1230 DOMŽALE, vložek:
5.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 2.
1992; KLUN FRANC-BERNARD, Orlova 9a,
1000 LJUBLJANA, vložek: 5.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 26. 2. 1992; KOGOVŠEK GILČVERT NIKOLAJA, Mokrška 17, 1000
LJUBLJANA, vložek: 5.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 2. 1992; KOPČAVAR TONE,
Bratov Babnik 73, 1000 LJUBLJANA, vložek:
5.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 2.
1992; JEŽ MATEJA, Rožna dolina c. VIII/20,
1000 LJUBLJANA, vložek: 5.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 26. 2. 1992; MELJO JANEZ,
Petrovičeva 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
5.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 2.
1992; MENCEJ FRANJA, Dolenjska c. 48,
1000 LJUBLJANA, vložek: 5.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 26. 2. 1992; FRANKO OLGA, Knezova 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
5.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 2.
1992; MOHORIČ FRANC, Brodska 6, 1000
LJUBLJANA, vložek: 5.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 2. 1992; PETKOVŠEK JANJA, Magajnova 11, 1000 LJUBLJANA, vložek: 5.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 2.
1992; REŠETIČ TONE, Gregorčičeva 8, 1000
LJUBLJANA, vložek: 5.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 2. 1992; SAVENC BOJANA,
Barjanska 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
5.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 2.
1992; SUHADOLNIK JOŽE, Vrhovci c. I/7,
1000 LJUBLJANA, vložek: 5.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 26. 2. 1992; ŠOLMAJER
NADA, Pod topoli 75, 1000 LJUBLJANA, vložek: 5.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 2.
1992; TAVČAR ALENKA, Janežičeva 25, 1000
LJUBLJANA, vložek: 5.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 2. 1992; TRTNIK MOJCA,
Cesta v Šmartno 6/c, 1000 LJUBLJANA, vložek: 5.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 2.
1992; VRHOVEC MARKO, Pokljukarjeva 41,
1000 LJUBLJANA, vložek: 5.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 26. 2. 1992; ZBAŠNIK STANE, Malči Beličeve 33, 1000 LJUBLJANA, vložek: 5.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 2.
1992; ŽNIDARŠIČ FRANC, Klančarjeva 10,
1000 LJUBLJANA, vložek: 5.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 26. 2. 1992; IMOS INŽENIRING D.D., Linhartova 13, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.360.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 3. 1996.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43548
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06662 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/16754/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
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sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5598869
Firma: ALEN & LAURA import export,
d.o.o., Ljubljana, Ulica bratov Učakar 16
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ul. bratov Učakar 16, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.509.228,00 SIT
Ustanovitelji: SULEJMANI DUŠANKA, Ul.
bratov Učakar 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.509.228,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 3.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43549
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06663 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/17087/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5604192
Firma: SANDOKAN Gradbeno, trgovsko,
gostinsko, turistično in posredniško podjetje Ljubljana d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Na jami 9, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.609,50 SIT
Ustanovitelji: KNAPIČ JOŽE, Na jami 9,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.609,50 SIT,
ne odgovarja, vstop: 31. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43550
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06664 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/17218/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5699398
Firma: KIFKO-MINIČ & CO družba za trgovino, marketing in proizvodnjo, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Mestni trg 6a, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: MINIČ MILORAD, Suhadolčeva 48, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 30. 3. 1992;
MINIČ DRAGAN, Stjenkova 4, 6230 POSTOJNA, vložek: 4.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop: 29. 3. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je do-
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pustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43551
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06665 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/17255/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5604893
Firma: SRAKA & CO. Frizersko, trgovsko,
gostinsko podjetje d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Pahorjeva 19, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: SRAKA NADA, Pahorjeva
18/a, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE, vložek:
4.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
20. 3. 1992; SRAKA ŠTEFAN, Pahorjeva
18/a, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE, vložek:
4.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
20. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43552
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06666 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/17403/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5606128
Firma: PLEVČAK & CO. grafične storitve,
d.n.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Žorgova 89, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: PLEVČAK MARIJA, Žorgova
89, 1231 ČRNUČE, vložek: 4.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 30. 3. 1992;
PLEVČAK ANDREJ JANEZ, Žorgova 89, 1231
ČRNUČE, vložek: 4.000,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 28. 12. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43553
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06667 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/17593/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5622697
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Firma: VIRPAPIR reciklaža papirja in trgovanje s papirnimi proizvodi d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Padlih borcev 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.683.100,00 SIT
Ustanovitelji: VIRŠČEK ANDREJ, Padlih borcev 5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 561.033,33
SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1992; VIRŠČEK OLGA, Padlih borcev 5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 561.033,33 SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1992; VIRŠČEK DEJAN, Padlih borcev 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
561.033,33 SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 3.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43554
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06668 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/17659/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5663717
Firma: NIKONA podjetje za promet z
umetniškimi predmeti in starinami, Ljubljana, Glinškova pl. 5, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Glinškova ploščad 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: PAVASOVIĆ NIKOLA, Glinškova pl. 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.508.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 3.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43555
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06669 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/17989/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5663997
Firma: FISB-ŠTIMEC trgovina in storitve,
k.d., Domžale, Ljubljanska c. 88
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljanska c. 88, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠTIMEC BOGDAN, Ljubljanska c. 88, 1230 DOMŽALE, vložek: 6.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 31. 3. 1992;
KARAPALEVSKI NADEŽDA, Hafnerjeva ulica
6a, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 23. 12. 1994.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43556
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06670 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/18350/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5672929
Firma: BRGLEZ BRGLEZ IN OSTALI trgovina na debelo in drobno, d.n.o., Ljubljana,
Cesta dolomitskega odreda 48
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Cesta dolomitskega odreda 48,
1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: BRGLEZ JELKA, Cesta dolomitskega odreda 48, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop: 6. 4. 1992; BRGLEZ LADISLAV, Cesta
dolomitskega odreda 48, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 4.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 6. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43557
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06671 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/18604/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5672961
Firma: GOLD COMPANY družba za trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Štebijeva 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: HVALA MONIKA, Štebijeva 5,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.508.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 29. 12. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43558
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06672 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/19281/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5752396
Firma: DOBRO JUTRO podjetje za distribucijo in trgovino d.o.o. Zasavska 100,
61231 Ljubljana - Črnuče
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Zasavska 100, 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE
Osnovni kapital: 1.501.000,00 SIT
Ustanovitelji: PAKIŽ PETER, Zasavska 100,
1231
LJUBLJANA
ČRNUČE,
vložek:
1.501.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 4.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43559
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06673 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/19307/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5663733
Firma: TUJINA Trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Bratovševa ploščad 24
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Bratovševa pl. 24, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.858.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZAMLJEN-USENIK GREGOR,
Bratovševa ploščad 24, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.858.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 7. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43560
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06674 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/19379/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5662532
Firma: BIOPEN podjetje za trgovske, turistične in gostinske storitve d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Cesta v Zgornji log 1, 1111
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.808.000,00 SIT
Ustanovitelji: PETRUŠA NIKO, Cesta v Zgornji log 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.808.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 4.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
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št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43561
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06675 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/19507/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5671116
Firma: KUCLER IN DRUGI proizvodnja,
trgovina, d.n.o., Ljubljana, Herbersteinova
4
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Herbersteinova 4, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: KUCLER ILINKA, Herbersteinova 4, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim premož., vstop: 27. 12. 1994; KUCLER DAMJAN, Herbersteinova 4, 1000 LJUBLJANA,
odg.s svojim premož., vstop: 16. 4. 1999.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43562
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06676 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/19607/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5648742
Firma: UNITAM KOREN IN ČLANI trgovsko in storitveno podjetje d.n.o., Litija
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Bevkova 8, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 104.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOREN MARKO, Bevkova ul.
8, 1270 LITIJA, vložek: 104.000,00 SIT, odg.s
svojim premož., vstop: 7. 9. 1992; FROHLICH
TATJANA, Černetova 1, 1000 LJUBLJANA,
odg.s svojim premož., vstop: 20. 3. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43563
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06677 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/19741/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5663130

Št.

Firma: ŠANSA Podjetje za gradbeništvo,
trgovino, gostinstvo in turizem d.o.o. Ljubljana, Celovška 264
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Celovška 264, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.638.000,00 SIT
Ustanovitelji: RUSTEMOSKI ŠERIF, Boroec, p. Struga, REPUBLIKA MAKEDONIJA, vložek: 1.638.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
29. 6. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43564
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06678 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/19796/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5665710
Firma: STEFY Gostinstvo, trgovina, storitve, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Zvezda 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.570.088,00 SIT
Ustanovitelji: POLJAK ŠTEFANIJA, Zvezda
3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.570.088,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43565
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06679 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/19810/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5671701
Firma: AL & SIMEX OMAN izvoz-uvoz, trgovina in storitve, k.d., Ljubljana
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Brilijeva 14, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 131.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZALOŽNIK ALOJZ, Trnovec
33, 1215 MEDVODE, vložek: 65.500,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 30. 9. 1992; OMAN SIMONA, Sora 18 b, 1215 MEDVODE, vložek:
65.500,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
30. 3. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske druž-
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be od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43566
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06680 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/19847/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5663890
Firma: LTR komercialni transport in zastopanje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dunajska 389, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.565.000,00 SIT
Ustanovitelji: PROSENC CVETKA, Jelovškova 3a, Spodnje Jarše, 1230 DOMŽALE,
vložek: 1.565.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 31. 5. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43567
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06681 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/19898/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5673810
Firma: FBV LINE d.o.o., Proizvodno in
trgovsko podjetje, Medvode, Cesta ob Sori
7
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Cesta ob Sori 7, 1215 MEDVODE
Osnovni kapital: 1.572.900,00 SIT
Ustanovitelji: GVARDJANČIČ DUŠAN, Reteče 51, Gorenja vas, 4220 ŠKOFJA LOKA,
vložek: 1.572.900,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 1. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43568
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06682 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/19975/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5697905
Firma: SAN COMMERCE trgovina in poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Celovška 264, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
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Ustanovitelji: ADROVIĆ SATKO, ČELEBIĆ
15, KONJIC, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 23. 12. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43569
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06683 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/20044/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5673305
Firma: ROMITI Trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Ljubljana Glinškova ploščad 11
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Glinškova ploščad 11, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.851.000,00 SIT
Ustanovitelji: DIMITRIJEVIČ MIŠA, Glinškova ploščad 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
925.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 10.
1992; JOVIČ MIODRAG, Grubarjevo nabrežje
20, 1000 LJUBLJANA, vložek: 925.500,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 2. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43570
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s sklepom Srg št. 2001/06684 z dne 11. 5. 2001
pod št. vložka 1/20089/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5671574
Firma: PUNTO Trgovsko in proizvodno
podjetje, d.o.o. Ljubljana, Tržaška 2
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Tržaška 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.852.000,00 SIT
Ustanovitelji: PUNCER TOMAŽ, Mladinska
34, 6310 IZOLA, vložek: 1.852.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 19. 10. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43571
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06685 z dne 11. 5.
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2001 pod št. vložka 1/20151/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5672996
Firma: HOBBY SET trgovsko podjetje
d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Trebinjska 15, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOČEVAR IZTOK, Trebinjska
15, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 10. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43572
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06686 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/20258/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5697476
Firma: MAK - PROM storitveno podjetje
d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Stoženska 18, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Ustanovitelji: ABAZOSKI SAME, S. Borovec, STRUGA, vložek: 1.600.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 20. 10. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43573
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06687 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/20317/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5688175
Firma: MTB - AVTO podjetje za trgovino
in transport d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Savska 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: DOLENŠEK ANTON, Bučka
26, 8275 ŠKOCJAN, vložek: 500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 6. 11. 1992; ČERNE
MARKO, Linhartova 60, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 11. 1992; KLEMENČIČ BORIS, Dolenjska
c. 367, 1000 LJUBLJANA, vložek:
500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 3.
1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi

prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43574
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06688 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/20368/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5687918
Firma: PEBOSAN export-import in trgovina d.o.o. Ljubljana, Ul. Koroškega bataljona 3
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ul. Koroškega bataljona 3, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.577.300,00 SIT
Ustanovitelji: ZUPANČIČ-LAMPRET ANI, Ul.
Koroškega bataljona 3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.577.300,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
29. 10. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43575
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06689 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/20423/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5748887
Firma: V.I.P. TURIZEM d.o.o. Podjetje za
turizem, prevoze, zastopstvo, protokol in
prireditve
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dunajska 21, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BIZJAK BLAŽICA, Reboljeva
1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 11. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43576
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06690 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/20448/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5717671
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Firma: INGRES družba za prodajo in inženiring d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Savlje 69, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.626.000,00 SIT
Ustanovitelji: KUNAVER JANEZ, Savlje 105,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.626.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 30. 12. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43577
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06691 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/20543/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5648432
Firma: M.B.S.A. gostinstvo, trgovina, prevozi, d.o.o., Ljubljana, Mašera Spasičeva
11
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Mašera Spasičeva 11, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.090.000,00 SIT
Ustanovitelji: JOKIĆ SLOBODAN, Mašera
Spasičeva 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.090.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 12.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43578
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06692 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/20571/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5697565
Firma: AVTO COTMAN servisno, storitveno in trgovinsko podjetje, d.o.o., Vodice-Utik
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Utik 75, 1217 VODICE
Osnovni kapital: 1.784.171,00 SIT
Ustanovitelji: COTMAN VERA, Utik 75,
1217 VODICE, vložek: 892.085,50 SIT, ne
odgovarja, vstop: 5. 11. 1992; COTMAN JANEZ, Utik 75, 1217 VODICE, vložek:
892.085,50 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 11.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
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izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43579
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06693 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/20598/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5648823
Firma: VRABAC trgovina, gostinstvo, storitve, k.d., Ljubljana, Stegne 21
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Stegne 21, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: VRABAC DINKO, Omladinska
bb KAKANJ, KAKANJ, vložek: 50.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 10. 11. 1992;
HADŽIALAGIĆ EDIN, Vladimira Gačinovića
16b, SARAJEVO BIH, ne odgovarja, vstop:
10. 11. 1992; VRABAC DAMIR, Vodovodna
20, 1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 10. 11. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43580
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06694 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/20601/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5697824
Firma: TRGOS ŽAC Zasebno podjetje
d.o.o. Ljubljana, Savlje 50
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Savlje 50, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Ustanovitelji: AGELJIČ MARA, Savlje 50,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.600.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 1. 9. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43581
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06695 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/20647/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5698880
Firma: ZM-INMARK podjetje za notranjo
in zunanjo trgovino,
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dunajska cesta 15, 1000 LJUBLJANA
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Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MATLIEVSKI ZORAN, Slavej
Planina 48, OHRID, vložek: 1.500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 16. 11. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43582
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06696 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/20800/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5716853
Firma: COLASANTI LIDER trgovina in storitve, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Cesta v Mestni log 28, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: COLASANTI FRANCI, Šentvid
33, 1225 LUKOVICA, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 3. 1996.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43583
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06697 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/20924/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5699177
Firma: GRANIT INŽENIRING podjetje za
gradbeništvo, inženiring, posredovanje, trgovino, export-import, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Brnčičeva 31, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOSTOJČINOSKI STEFAN,
Vevčani
bb,
MAKEDONIJA,
vložek:
1.600.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 12. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43584
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06698 z dne 11. 5.
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2001 pod št. vložka 1/20947/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5695031
Firma: MIRAYA podjetje za trgovino in
storitve d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Šmartinska 152, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.667.000,00 SIT
Ustanovitelji: HRIBAR ALEKSANDER, Bakovniška 3, 1240 KAMNIK, vložek:
1.667.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 12.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43585
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06699 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/20953/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5699932
Firma: GEOTEHNIKA LJUBLJANA, d.o.o.,
podjetje za raziskovanje, projektiranje in
izvajanje vrtalnih, geoloških, geofizikalnih,
geomehanskih, rudarskih, gradbenih, tehničnih…
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dunajska 29, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Ustanovitelji: ICG PROJECT ENGINEERING D.O.O., Dunajska 29, 1000 LJUBLJANA, vložek: 100.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 11. 11. 1992; KLOFUTAR MARJAN,
Lojzeta Hrovata 6, 4000 KRANJ, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 5.
1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43586
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06700 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/21142/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5783208
Firma: ME-GAN trgovsko, proizvodno in
storitveno podjetje d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Linhartova 96, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.509.243,00 SIT
Ustanovitelji: BERCE STOJAN - METOD,
Linhartova 96, 1000 LJUBLJANA, vložek:
543.327,48 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 4.
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1993; LAVRIČ MIRA, Koroškega bataljona 13,
1000 LJUBLJANA, vložek: 482.957,76 SIT,
ne odgovarja, vstop: 26. 5. 1994; DINIĆ DRAGAN, Koroškega bataljona 13, 1000 LJUBLJANA, vložek: 482.957,76 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 5. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43587
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06701 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/21196/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5727235
Firma: GLEJ d.o.o., trgovsko podjetje,
Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dunajska 234, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRIŽNAR IVAN, Dunajska
234,
1000
LJUBLJANA,
vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 1.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43588
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06702 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/21261/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5727677
Firma: MAJETI COMPANY trgovina in storitve, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Zoisova 8, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.665.000,00 SIT
Ustanovitelji: MORINA AJET, Slavka Černeta 14, 4280 KRANJSKA GORA, vložek:
999.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 1.
1993; BORIN MATEJA, Trnovski pristan 8,
1000 LJUBLJANA, vložek: 666.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 30. 5. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-43589
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06703 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/21339/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5759137
Firma: TROODOS Podjetje za trgovino,
storitve in svetovanje d.o.o., Topniška 19,
Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Topniška 19, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.507.270,00 SIT
Ustanovitelji: LAHAJNAR VERONIKA, Bratovševa ploščad 38, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.507.270,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43590
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06704 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/21398/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5711690
Firma: JURIČ TRANSPORT podjetje za
prevozne storitve, d.o.o., Beričevo 32, Dol
pri Ljubljani
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Beričevo 32, 1262 DOL PRI
LJUBLJANI
Osnovni kapital: 2.152.541,00 SIT
Ustanovitelji: JURIČ IVAN, Beričevo 32,
1262 DOL PRI LJUBLJANI, vložek:
2.152.541,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 11. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43591
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06705 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/21437/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5727723
Firma: LABOEM trgovsko, storitveno in
zastopniško podjetje, d.o.o., Ljubljana, Podgorica 71
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Podgorica 71, 1231 LJUBLJANA ČRNUČE
Osnovni kapital: 1.505.825,00 SIT
Ustanovitelji: MLAKAR MILENA, Podgorica
71, 1231 LJUBLJANA ČRNUČE, vložek:
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1.505.825,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 11. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43592
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06706 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/21581/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5716292
Firma: ECS TRADING d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vojkova 50, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: EUROCOMPUTER SYSTEMS, INF.INŽ. IN ZASTOPSTVA d.d., Vojkova
50, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 12. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43593
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06707 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/21603/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5717302
Firma: CELEBRITY Zunanjetrgovinsko
podjetje d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Gradaška 8, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: AVSENIK JOŽE, 19, Cachet
Parkway Markha, ONTARIO L6C 1C4, KANADA, vložek: 500.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 10. 12. 1992; MEGLIČ VIKTOR, Slovenčeva 135, 1000 LJUBLJANA, vložek:
500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 12.
1992; DOLINAR JANEZ, Goričane 26, 1215
MEDVODE, vložek: 500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 12. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Št.

Sr-43594
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06708 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/21675/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5728878
Firma: LIGNUM trgovsko podjetje d.o.o.
Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Parmova 53, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.872.180,00 SIT
Ustanovitelji: VOLKER THUN-HOHENSTEIN, St. Veiter Strasse 6, KLAGENFURT, AVSTRIJA, vložek: 936.090,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 12. 1992; BECK ERNST, Khevenhullerstrasse 38, KLAGENFURT, AVSTRIJA, vložek: 936.090,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 23. 12. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43595
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06709 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/21778/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5721563
Firma: HIDROPUR podjetje za geološka
dela d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Reboljeva 7, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 5.729.000,00 SIT
Ustanovitelji: VERBOVŠEK RENATO, Reboljeva 7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
5.729.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 5.
1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43596
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06710 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/21820/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5742536
Firma: PRISTAN, podjetje za promet z
nepremičninami, d.o.o. Ljubljana, Hacquetova 3
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Hacguetova 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 3.545.802,44 SIT
Ustanovitelji: LEBAR ANTON, Palmejeva
18, 1000 LJUBLJANA, vložek: 3.545.802,44
SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 3. 1993.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43597
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06711 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/21843/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5749298
Firma: DRAVAL - FLORJANČIČ & CO.
d.n.o., zaključna dela v gradbeništvu in čistilni servis
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Agrokombinatska cesta 42,
1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: FLORJANČIČ DRAGO, Ježa
6, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim premož.,
vstop: 14. 10. 1997; ZORIČ DIANA, Agrokombinatska cesta 42, 1000 LJUBLJANA, odg.s
svojim premož., vstop: 14. 10. 1997.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43598
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06712 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/21990/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5748330
Firma: MISS - D, DJORDJE IN SNEŽANA
DIVJAK trgovina in zastopanje, d.n.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Vodnikova 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 120.800,00 SIT
Ustanovitelji: DIVJAK DJORDJE, Bratov
Učakar 68, 1000 LJUBLJANA, vložek:
60.400,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
30. 3. 1995; DIVJAK SNEŽANA, Bratov Učakar 68, 1000 LJUBLJANA, vložek: 60.400,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 30. 3. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43599
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06713 z dne 11. 5.
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2001 pod št. vložka 1/22079/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5741548
Firma: AROMA trgovina na drobno,
d.o.o., Ljubljana, Linhartov podhod 11/5
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Linhartov podhod 11/5, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.608.286,00 SIT
Ustanovitelji: NOVAK MARTIN, Visejec 23,
8362 HINJE, vložek: 1.608.286,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 23. 2. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43600
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06714 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/22180/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5768560
Firma: EZCOM d.o.o. Ljubljana, podjetje
za elektroniko in telekomunikacije
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Cesta Ljubljanske brigade 17,
1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: IPS D.O.O. LJUBLJANA,
PODJETJE ZA INŽENIRING, proizvodnjo in storitve, Tbilisijska 81, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
21. 12. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43601
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06715 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/22307/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5749000
Firma: STEKLO-SIAL Proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Šmartinska 11, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: RAKONJAC MARKO, Unevine b.b., BIJELO POLJE, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 10. 1997.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sod-
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nega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43602
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06716 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/22308/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5730643
Firma: ALL - MEDIA d.o.o., Ekonomska
propaganda in marketing Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Langusova 14, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.504.551,00 SIT
Ustanovitelji: UJČIČ ALAN, Veluščkova ulica 7, 6000 KOPER, vložek: 1.504.551,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 3. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43603
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06717 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/22383/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5760569
Firma: POSREDNIK ALBATROS d.o.o., trgovsko podjetje z neživilskimi in živilskimi
proizvodi na debelo in drobno, gostinstvo
in turizem, transport in marketing
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dunajska 217, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.650.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠKRINAR HUGO, Glinškova
ploščad 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.650.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 2.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43604
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06718 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/22410/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5742609
Firma: GEOSAN SANSONI Podjetje za
geodezijo, finance in trgovino, k.d., Ljubljana, Mucherjeva ulica 11

Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Mucherjeva ulica 11, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: SANSONI VOJKO, Mucherjeva ulica 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
2. 3. 1993; SANSONI ANICA, Mucharjeva ul.
11, 1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 2. 3. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43605
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06719 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/22442/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5759846
Firma: PIKALONCA Trgovsko-proizvodno
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Bratovševa ploščad 26
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Bratovševa ploščad 26, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ARBEITER FRANJO, Bratovševa ploščad 26, 1000 LJUBLJANA, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 4.
1993; DIMOV DORIS, Bratovševa ploščad 26,
1000 LJUBLJANA, vložek: 750.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 8. 4. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43606
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06720 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/22454/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5752370
Firma: PORKY podjetje za trgovino in zastopanje, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dunajska 113, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.510.774,00 SIT
Ustanovitelji: JOVČIĆ SLOBODAN, Dunajska 113, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.510.774,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 4.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: -
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izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43607
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06721 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/22484/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5767466
Firma: LENKEN Trgovsko in proizvodno
podjetje, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Parmova 53, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.503.740,00 SIT
Ustanovitelji: POTEKO FRANC, Ulica bratov Učakar 70, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.503.740,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 8.
1996.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43608
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06722 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/22498/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5768390
Firma: YVIE podjetje za trgovino d.o.o.,
Ljubljana, Vodnikova 21
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vodnikova 21, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LAVRIČ MOJCA, Vodnikova
21, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 3. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43609
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06723 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/22612/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5759285
Firma: POGAČAR & CO, trgovina, zastopstvo, d.n.o. Meškova 8, Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Meškova 8, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 101.000,00 SIT

Št.

Ustanovitelji: POGAČAR JANEZ, Palmejeva
18, 1000 LJUBLJANA, vložek: 100.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 10. 3. 1993;
POGAČAR BRANKA, Pavšičeva 26a, 1370 LOGATEC, vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 18. 4. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43610
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06724 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/22711/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5752647
Firma: BOKUNO trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o., Slovenčeva 78, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Slovenčeva 78, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Ustanovitelji: OKORN JOŽEF STANISLAV,
Slovenčeva ul. 78, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.600.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 4.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43611
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06725 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/22745/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5748771
Firma: LVD - SIM prodaja obdelovalnh
strojev d.o.o., 61000 Ljubljana, Vojkova 63
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vojkova cesta 63, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.550.950,00 SIT
Ustanovitelji: N.V.LVD-INVEST MOORSELESTEENWEG 112, 8630 Wevelgem-Gullegem, Moorselesteenweg 112, WEVELGEM-GULLEGEM,
BELGIJA,
vložek:
1.163.212,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 2.
1993; MUJIČ ISMET, E. Kobašliča 21, BANJA
LUKA, BIH, vložek: 387.738,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 2. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske druž-
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be od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43612
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06726 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/22769/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5769523
Firma: SDI ADVERTISING podjetje za
marketing in propagando, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Stegne 27, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: VOUK ANTON, Jakobovo naselje 41, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 6.
1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43613
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06727 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/22814/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5759650
Firma: AKOVA IMPEX, družba za proizvodnjo in mednarodno trgovino, d.o.o.,
Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dunajska 21, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: DŽAFIČ FAIK, TRG ZAVNOBIHA 10, SARAJEVO, BOSNA IN HERCEGOVINA, vložek: 750.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 5. 2. 1993; MUTEVELIČ MUŠAN, Sedrenik 97, SARAJEVO, BOSNA IN HERCEGOVINA, vložek: 750.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 5. 2. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43614
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06728 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/22824/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5758815
Firma: WINT, TRSTENJAK IN DRUGI svečarstvo, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Tacenska cesta 29, 1000 LJUBLJANA
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Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: TRSTENJAK IGOR, Manice
Komanove 29, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
22. 4. 1993; WEINER ROK, Rusjanov trg 2,
1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 23. 12. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43615
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06729 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/22828/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5784581
Firma: M.V.S.I. Podjetje za strojni inženiring, d.o.o., Ljubljana, Triglavska 47
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Triglavska 47, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.575.834,00 SIT
Ustanovitelji: MRZLIKAR NINA, Triglavska
47, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.575.834,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 9. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43616
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06730 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/23003/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5760356
Firma: BONETA podjetje za trgovino, storitve in marketing, d.o.o., 61231 Ljubljana-Črnuče, Šlandrova 10
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Šlandrova 10, 1231 ČRNUČE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: DEKLEVA STAŠA, Cesta XII/6,
1000 VRHOVCI, vložek: 1.500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 30. 5. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
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Sr-43617
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06731 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/23026/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5791987
Firma: KRUMPAK & CO. trgovina in storitve, d.n.o., Ljubljana, Posavskega 11
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Posavskega 11, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRUMPAK MILAN, Posavskega 11, 1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 26. 4. 1993;
PRIBOŠIČ BOGOMILA, Brodarjev trg 2, 1000
LJUBLJANA, vložek: 50.000,00 SIT, odg.s
svojim premož., vstop: 29. 4. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43618
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06732 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/23070/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5760151
Firma: TAPEX trgovsko proizvodno in posredniško podjetje, d.o.o., Boletova 39,
Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Boletova 39, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.642.000,00 SIT
Ustanovitelji: PETAROS PRIMOŽ, Boletova
39, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.642.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 4. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43619
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06733 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/23088/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5781477
Firma: OGS OVČAK & CO. podjetje za
servisiranje, gostinstvo in trgovino d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Verje 5 a, 1215 MEDVODE
Osnovni kapital: 126.000,00 SIT
Ustanovitelji: OVAČAK STANE, Verje 5,
1215 MEDVODE, vložek: 64.260,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 11. 4. 1993; OVČAK GAŠPER, Rodine 44, 4274 ŽIROVNICA,

vložek: 61.740,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 11. 4. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43620
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06734 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/23118/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5786886
Firma: Z NARAVO Z VAMI družba za trgovanje z mešanim blagom in zastopstva
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 106
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dunajska 106, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ROYAL ITALIA SRL, VIA ANDREA DORIA 48/b, MILANO, vložek:
100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1994; ROYAL ITALIA SRL, VIA ANDREA DORIA 48/b, MILANO, vložek: 1.400.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43621
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06735 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/23252/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5759412
Firma: RAMOVŽ d.o.o., podjetje za trgovino, storitve in športno dejavnost, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Danile Kumarjeve 7, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.900.000,00 SIT
Ustanovitelji: RAMOVŽ MILAN, Danile Kumarjeve 7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
950.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 4.
1993; RAMOVŽ SONJA, Danile Kumarjeve 7,
1000 LJUBLJANA, vložek: 950.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 1. 4. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
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Sr-43622
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06736 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/23294/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5775507
Firma: BAHTIJARDI Proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Kamnogoriška 51
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kamnogoriška 51, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.919.300,00 SIT
Ustanovitelji: BAHTIJARDI NENAD, Kamnogoriška 51, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.919.300,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 5.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43623
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06737 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/23317/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5792584
Firma: S.I.TRANS podjetje za transport,
trgovino in gostinstvo, d.o.o., Medvode,
Škofjeloška 23
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Škofjeloška 23, 1215 MEDVODE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: IZDA SILVO, Škofjeloška 23,
1215 MEDVODE, vložek: 1.500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 24. 5. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43624
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06738 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/23348/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5788447
Firma: DIMNIK IN OSTALI proizvodnja in
trgovina, Ljubljana, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Linhartova 64, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: DIMNIK STANISLAV, Fabianijeva 31, 1000 LJUBLJANA, vložek: 60.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 30. 3. 1995;

Št.

DIMNIK DRAŽEN, Fabianijeva 31, 1000 LJUBLJANA, vložek: 40.000,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 30. 3. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43625
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06739 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/23388/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5775639
Firma: F.B. LES družba za trženje in lesno predelavo d.o.o., Ul. borcev za severno
mejo 90, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ul. borcev za severno mejo 90,
1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.609.000,00 SIT
Ustanovitelji: BENKOVIČ FRANC, Ul. borcev za severno mejo 90, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.609.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 5. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43626
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06740 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/23432/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5776635
Firma: STIŠKOVSKI & ALEX CO. Podjetje
za trgovino, storitve in finančni inženiring,
d.n.o., Ljubljana, Celovška 161
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Celovška 161, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: STIŠKOVSKI ALEKSANDER,
Celovška 161, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
24. 5. 1993; STIŠKOVSKI IRENA, Celovška
161, 1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 10. 5. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
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Sr-43627
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06741 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/23476/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5792223
Firma: DIPENA proizvodnja in trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Dolenjska cesta 28
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dolenjska cesta 28, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.602.450,00 SIT
Ustanovitelji: MILAVEC RAVNIKAR BERNARDA, Carja Dušana ulica 8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.602.450,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 26. 5. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43628
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06742 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/23517/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5791758
Firma: DOPPIA Podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Štihova 7, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZULIĆ MUHAREMA, Štihova
7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 6. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43629
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06743 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/23522/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5768110
Firma: DOMAGENT Podjetje za posredovanje in druge storitve, d.o.o. Ljubljana, Mašera Spasičeva 11 a
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Mašera Spasičeva 11 a, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PERHAJ BRANKO, Mašera
Spasičeva 11 a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 5.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
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prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43630
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06744 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/23771/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5768829
Firma: TRGUS Podjetje za turizem, trgovino in storitve d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ob žici 7, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.597.000,00 SIT
Ustanovitelji: DOLNIČAR MOJCA, Ob žici
7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.597.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 5. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43631
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06745 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/23844/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5775841
Firma: IKA INTERNACIONAL inženiring,
projektiranje, trgovina, storitve in proizvodnja, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: WTC Dunajska 156, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ILIEVSKA VELIČKA, Kersnikova
10,
1000
LJUBLJANA,
vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 6.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43632
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06746 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/24082/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5784336
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Firma: ALFA CENTER Podjetje za trgovino, storitve, zastopanje in marketing d.o.o.
Ljubljana, Devova 5
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Devova 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.060.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČAMERNIK TOMAŽ, Vagajeva
4,
1000
LJUBLJANA,
vložek:
1.030.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 6.
1993; ČAMERNIK IRENA, Vagajeva 4, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.030.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 6. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43633
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06747 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/24132/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5783852
Firma: EKO-PLUS poslovne storitve,
d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Plemljeva 5, 1210 LJUBLJANA
ŠENTVID
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KERNC TINE, Plemljeva 5,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 30. 12. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43634
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06748 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/24359/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5786860
Firma: ARISTA podjetje za notranjo in
zunanjo trgovino d.o.o., Ljubljana, Dunajska 367
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dunajska 367, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.536.500,00 SIT
Ustanovitelji: KOROŠEC VIKTOR, Ul. v Kokovšek 58, 1231 LJUBLJANA ČRNUČE, vložek: 345.712,50 SIT, ne odgovarja, vstop:
5. 7. 1993; KUZMA ŠTEFAN, Pot na Fužine
39, 1000 LJUBLJANA, vložek: 345.712,50
SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 7. 1993; KOCIJANČIČ SONJA, Dr. Jagodiča 7, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vložek: 345.712,50 SIT,
ne odgovarja, vstop: 5. 7. 1993; BENCIKI
BRANE, Glinškova ploščad 14, 1000 LJUBLJANA, vložek: 345.712,50 SIT, ne odgovar-

ja, vstop: 5. 7. 1993; PLEVNIK FRANC, Spodnje Pirniče 25/b, 1215 MEDVODE, vložek:
153.650,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 12.
1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43635
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06749 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/16697/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5603846
Firma: BOIAN - TRANSPORTES podjetje
za transport in servisiranje, d.o.o., Ul. Marice Kovačeve 11, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ulica Marice Kovačeve 11, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BAN BOJAN, Ulica Marice Kovačeve 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 3.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43636
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06750 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/21418/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5721121
Firma: STARLINE notranja in zunanja trgovina d.o.o. Muljava
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Muljava 7a, 1302 MULJAVA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: DRAGIČEVIČ DARKO, Muljava 7a, 1302 IVANČNA GORICA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
24. 12. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: - za gospodarsko družbo
od vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Sr-43637
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06751 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/23491/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5787572
Firma: GEM B Družba za opravljanje trgovine, proizvodnje in storitev d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Na jami 12, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: GLAVIČ TADEJ, Prapreče 1a,
8360 ŽUŽEMBERK, vložek: 1.336.363,50
SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 5. 1993; GLAVIČ
PAVLA, Na Jami 12, 1000 LJUBLJANA, vložek: 763.636,50 SIT, ne odgovarja, vstop:
9. 5. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43638
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06752 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/23560/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5775469
Firma: MILANČEK, zaključna gradbena
dela, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Pot k Savi 23 H, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.700.000,00 SIT
Ustanovitelji: STOJANOVIĆ MILAN, Pot k
Savi 23 H, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.700.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 31. 3.
2000.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43639
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06764 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/02134/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5279828
Firma: AGROMERCAT, podjetje za trgovino na debelo in drobno z živilskimi proizvodi, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kidričeva 11, 1234 TRZIN
Osnovni kapital: 1.889.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠUŠTERŠIČ EDVARD, Ul. bratov Učakar 44, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.592.615,90 SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 5.

Št.

1989; ŠUŠTERŠIČ CVETKA, Ul. bratov Učakar 44, 1000 LJUBLJANA, vložek:
296.384,10 SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 5.
1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43640
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06765 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/02203/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5288533
Firma: UNITECHNIK industrijski inženiring, zaščita okolja, svetovanje d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vipavska 3, 1111 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.502.585,20 SIT
Ustanovitelji: UNITECHNIK-THURNER ANLAGENBAUGESELLSCHAFT mbH, Industriegelande 86, REICHERSDORF A-3131, vložek:
1.502.585,20 SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 7.
1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43641
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06766 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/02561/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5289777
Firma: MENGROS Trgovsko podjetje
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Jelovškova 8, 1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 8.374.000,00 SIT
Ustanovitelji: ROŽMAN ANTON, Jelovškova 8, 1234 MENGEŠ, vložek: 8.374.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 10. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43642
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06767 z dne 11. 5.
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2001 pod št. vložka 1/02939/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5319625
Firma: OCTACOM podjetje za računalniški inžiniring, Trzin, Kidričeva 76, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kidričeva 76, 1234 TRZIN
Osnovni kapital: 2.707.650,00 SIT
Ustanovitelji: ŽVAB JANEZ, Kidričeva 76,
1234 TRZIN, vložek: 2.030.737,50 SIT, ne
odgovarja, vstop: 16. 10. 1989; ŽVAB NEVENKA, Kidričeva 76, 1234 TRZIN, vložek:
676.912,50 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 5.
1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43643
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06768 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/02943/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5302528
Firma: PAM MEDICAS marketing, electronics, design, inovations, computers, agency, service d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kajuhov dvor 3, 1290 GROSUPLJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PADOVNIK MILAN, Kajuhov
dvor 3, 1290 GROSUPLJE, vložek:
750.572,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 11.
1989; PADOVNIK MOJCA, Kajuhov dvor 3,
1290 GROSUPLJE, vložek: 749.428,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 5. 11. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43644
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06769 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/03447/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5305772
Firma: HIPEC podjetje za poslovne storitve in trgovino, Domžale, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljanska 80, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 19.105.000,00 SIT
Ustanovitelji: NOSE JOŽE, Vrhpolje pri
Kamniku 86, 1240 KAMNIK, vložek:
19.105.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 12. 1989.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43645
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06770 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/03788/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5873886
Firma: MIPLAN Gradbeno podjetje d.o.o.,
Medvode
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Zg. Pirniče 12/a, 1215 MEDVODE
Osnovni kapital: 1.589.118,00 SIT
Ustanovitelji: MILAČ MIROSLAV, Zupančičeva ulica 4, 1233 DOB, vložek: 810.450,18
SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 11. 1989; MILAČ MOJCA-MARIJA, Zgornje Pirniče 12/a,
1215 MEDVODE, vložek: 778.667,82 SIT,
ne odgovarja, vstop: 24. 11. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43646
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06771 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/03791/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5332494
Firma: DRAGOPROM Trgovina na drobno in debelo d.o.o. Dragomer, Na vasi 3
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Na vasi 3, 1351 DRAGOMER
Osnovni kapital: 2.100,00 SIT
Ustanovitelji: NOVAK IZTOK, Na vasi 3,
1351 BREZOVICA PRI LJUBLJANI, vložek:
2.100,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 9.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43647
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06772 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/03884/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
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sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5329884
Firma: METROPOLIS d.o.o. Ljubljana-Grosuplje podjetje za kulturni management, turizem, marketing in trgovino Veselova 2/IV, 61290 Grosuplje
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Veselova II/4, 1290 GROSUPLJE
Osnovni kapital: 1.500.924,50 SIT
Ustanovitelji: PURKART DARJA, Linhartova
34, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.924,50
SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 9. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43648
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06773 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/03903/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5379075
Firma: INTERES d.o.o., trgovina in storitve
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Mengeška 81, Loka pri Mengšu,
1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: JURAS BORIS, Klunova 12,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 2. 10. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43649
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06774 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/04167/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5319951
Firma: DEJAN proizvodnja in trgovina
k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Roška 4, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: DEJAN VLADIMIR, Štihova ulica 14, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.400,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 1. 1990; DEJAN
DAMJANA, Štihova ulica 14, 1000 LJUBLJANA, vložek: 600,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 18. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: -

za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43650
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06775 z dne 14. 5.
2001 pod št. vložka 1/04224/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5311047
Firma: OPPG Odkupna postaja in predelava gob, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ambrus 29 a, 1303 ZAGRADEC
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: HOČEVAR ANTON ST., Ambrus 29 a, 1303 ZAGRADEC, vložek:
501.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 1.
1990; HOČEVAR JOŽE, Ambrus 29 a, 1303
ZAGRADEC, vložek: 500.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 1. 1990; HOČEVAR ANTON
ML., Ambrus 29 a, 1303 ZAGRADEC, vložek:
500.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 1.
1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43651
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06776 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/04523/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5894115
Firma: LAMA storitve in posredovanje,
d.o.o. Domžale
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljanska 92, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MAROŠA LUDVIK, Ljubljanska
108, 1230 DOMŽALE, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43652
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06777 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/04738/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5373034
Firma: EXIGO računalništvo d.o.o., Ljubljana
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Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Topniška 35 f, 1260 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.002.000,00 SIT
Ustanovitelji: GUDLIN BENJAMIN, Agrokombinatska 66, 1260 LJUBLJANA-ZALOG,
vložek: 2.002.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 12. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43653
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06778 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/04886/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5375894
Firma: RA, JANEZ MIŠ & CO. podjetje za
trgovsko in svetovalno dejavnost, d.n.o.,
Dob pri Domžalah, Gorjuša 33
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Gorjuša 33, 1233 DOB PRI DOMŽALAH
Osnovni kapital: 2.100,00 SIT
Ustanovitelji: MIŠ SVOLJŠAK IRENA, Gorjuša 33, 1233 DOB PRI DOMŽALAZ, vložek:
1.050,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
7. 2. 1990; MIŠ JANEZ, GORJUŠA 33, 1233
DOB PRI DOMŽALAH, vložek: 1.050,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 7. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43654
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06779 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/05299/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5333571
Firma: ASD ARSOVIČ & CO. Trgovina in
storitve, d.n.o., Krtina 23, Dob
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Krtina 23, 1223 DOB
Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Ustanovitelji: DEJANOVIĆ ALEKSANDER,
Krtina 23, 1223 DOB, vložek: 5.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 12. 2. 1990; ARSOVIČ NATAŠA, Celovška 185, 1000 LJUBLJANA, vložek: 5.000,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 29. 12. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: -

Št.

za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43655
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06780 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/05627/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5333717
Firma: ZASTOPNIK zasebno podjetje za
zastopanje, komisioniranje in trgovina na
debelo in drobno, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Pod gozdom 2, 1234 TRZIN
MENGEŠ
Osnovni kapital: 35.002.000,00 SIT
Ustanovitelji: URMAŠ FELIKS, Rakefova 1,
1234
TRZIN
MENGEŠ,
vložek:
35.002.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43656
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06781 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/05683/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5358108
Firma: SALTA, podjetje za projektiranje,
inženiring in marketing, Mengeš, Kolodvorska 2c
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kolodvorska 2c, 1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: NAGLIČ BOGDAN, Kolodvorska 2c, 1234 MENGEŠ, vložek: 750.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 6. 1994; NAGLIČ EDVARD, Zakrajškova 20, 1000 LJUBLJANA, vložek: 750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 6. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43657
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06782 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/06066/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5357152
Firma: EURO - MARKT trgovina in storitve, d.o.o., Ljubljana
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Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Masarykova 17, 1262 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.564.648,00 SIT
Ustanovitelji: KOKALJ IZTOK, Osredke 42,
1262 DOL PRI LJUBLJANI, vložek:
1.564.648,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 31. 5.
1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43658
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06783 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/06073/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5676711
Firma: GEPRO podjetje za izvajanje geodetskih in ostalih uslug d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljanska c. 66, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 2.317.041,70 SIT
Ustanovitelji: ŽONTAR BOGOMIR, Miklošičeva 4c, 1230 DOMŽALE, vložek:
2.317.041,70 SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 2.
1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43659
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06784 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/06376/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5355664
Firma: LIGRAD splošno gradbeništvo
d.o.o. Domžale
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Taborska 8, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: LENIČ IZTOK, Taborska 8,
1230 DOMŽALE, vložek: 1.502.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 16. 4. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
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Sr-43660
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06785 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/06549/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5379245
Firma: I COMMERCE export-import, trgovina na veliko in malo, d.o.o., Čolnarska
16, Vrhnika
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Čolnarjeva 16, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 1.675.271,00 SIT
Ustanovitelji: FABJAN IZTOK, Čolnarska 16,
1360 VRHNIKA, vložek: 1.675.271,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 20. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43661
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06786 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/06609/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5359473
Firma: GV TRIGLAV Podjetje za prevoz,
storitve, izdelavo izdelkov, trgovino in gostinstvo Ljubljana d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vrhovci cesta XXI števila 35,
1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.510.000,00 SIT
Ustanovitelji: LADINEK TOMAŽ, Pod gozdom c. V/12, 1290 GROSUPLJE, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 2.
1996; KRALJ JOŽEFA, Tovarniška 1, 1290
GROSUPLJE, vložek: 10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 2. 1996.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43662
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06787 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/06639/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5390354
Firma: ROS INTERNATIONAL podjetje za
inženiring, marketing, trgovino in zastopanje, Slovenska 38, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Slovenska 38, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.182.000,00 SIT
Ustanovitelji: AL DAGHISTANI MARIJA, Cesta Jake Platiša 1, 4000 KRANJ, vložek:
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1.091.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 2.
1990; AL DAGHISTANI NABIL, Ul. 53, h. št.
49, Avenija 714, AL-MUTHANA-BAGDAD, vložek: 1.091.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 2. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43663
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06788 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/06829/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5384095
Firma: DABI-ROL podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, Ivančna Gorica,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Pot na Vir 14, 1295 IVANČNA
GORICA
Osnovni kapital: 4.131.376,00 SIT
Ustanovitelji: IVANOVIČ BRANKO, Pot na
Vir 14, 1295 IVANČNA GORICA, vložek:
1.316.688,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 4.
1990; IVANOVIČ DARJA, Pot na Vir 14, 1295
IVANČNA GORICA, vložek: 1.314.688,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 3. 1. 1994; GROS DAMJANA, Gestrinova 4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
3. 1. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43664
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06789 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/06834/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5370485
Firma: DOMAG Trgovsko in montažno
podjetje d.o.o. Mengeš
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ulica OF 8, Trzin, 1234 MENGEŠ, TRZIN
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: DOLINAR DRAGICA, Ulica OF
8, 1236 TRZIN, vložek: 1.500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 24. 3. 1998.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske druž-

be od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43665
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06790 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/07028/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5374529
Firma: MIŽEK podjetje za trgovino d.o.o.,
Mengeš, Slovenska cesta 26
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Slovenska cesta 26, 1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 1.806.858,00 SIT
Ustanovitelji: MAVER HELENA, Zavrti 39,
1234 MENGEŠ, vložek: 903.429,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 29. 6. 1994; MAVER IGOR,
Zavrti 39, 1234 MENGEŠ, vložek:
903.429,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 6.
1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43666
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06791 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/07608/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5389666
Firma: ADRIALES proizvodnja in trgovina, d.o.o., Tržaška 2, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Tržaška 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.502.100,00 SIT
Ustanovitelji: ZAKRAJŠEK FRANC, Grebenje 1, 1315 VELIKE LAŠČE, vložek:
1.502.100,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 6.
1996.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43667
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06792 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/07712/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5823021
Firma: MBA podjetje za športni marketing in trgovino d.o.o., Ljubljanska 86, Domžale
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljanska 86, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 1.970.308,00 SIT
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Ustanovitelji: GORJAN LADIVOJ, Slovenska
cesta 51, 1234 MENGEŠ, vložek:
985.154,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 6.
1990; KOELNER ALFRED, Dermastijeva 12,
1234 MENGEŠ, vložek: 492.577,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 12. 6. 1990; GORJAN
ALENKA, Slovenska cesta 51, 1234 MENGEŠ,
vložek: 492.577,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 1. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43668
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06793 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/07730/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5397855
Firma: ČUK d.o.o., proizvodno in trgovsko podjetje Hotedršica
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Hotedršica 132, 1372 HOTEDRŠICA
Osnovni kapital: 1.572.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČUK JANEZ, HOTEDRŠICA
132,
1372
HOTEDRŠICA,
vložek:
786.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 6.
1990; ČUK FRANCKA, HOTEDRŠICA 132,
1372 HOTEDRŠICA, vložek: 786.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 11. 6. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43669
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06794 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/07876/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5809258
Firma: JONITRADE zunanja in notranja
trgovina d.o.o., Cesta na Rožnik 4, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Cesta na Rožnik 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.652.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRMELJ HERMINA, Cesta na
Rožnik 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.652.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 6.
1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
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izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43670
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06795 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/07898/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5403758
Firma: SAV IN OSTALI družba za trgovino, proizvodnjo in informatiko d.n.o., Logatec, Cankarjeva 15
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Cankarjeva 15, 1370 LOGATEC
Osnovni kapital: 2.100,00 SIT
Ustanovitelji: SAV VIDA, Tbilisijska ul. 2,
1000 LJUBLJANA, odg.s svojim premož., vstop: 17. 3. 1999; SVARA MARJANA, Catinara
555, TRIESTE, odg.s svojim premož., vstop:
17. 3. 1999.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43671
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06796 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/08359/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5411416
Firma: PESTNER & CO podjetje za zastopanje tujih firm, zunanja in notranja trgovina, računalništvo, strojništvo in inženiring,
d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Igriška 24, 1235 PRESERJE PRI
RADOMLJAH
Osnovni kapital: 3.000,00 SIT
Ustanovitelji: PESTNER ROBERT, Karlovškova 9, 1230 DOMŽALE, vložek: 1.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 1. 8. 1990;
PESTNER KAROLINA, Karlovškova 9, 1230
DOMŽALE, vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop: 1. 8. 1990; MUZGA RINALDO, Pokljukarjeva ulica 18, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 20. 5. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43672
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06797 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/08713/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
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sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5914191
Firma: KAELEKTRON Podjetje za avtoelektriko in elektroniko, d.o.o., Kamniška 19,
Domžale
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kamniška 19, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 1.625.500,00 SIT
Ustanovitelji: KOSEC ALENKA, Kamniška
19, 1230 DOMŽALE, vložek: 811.750,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 23. 7. 1990; KOSEC
ALOJZIJ, Kamnikška 19, 1230 DOMŽALE, vložek: 813.750,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 5. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43673
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06798 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/08886/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5424640
Firma: JEREB IN PARTNER Trgovsko
podjetje, d.n.o., Rovte 102 A, 1373 ROVTE
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Rovte 102 a, 1373 ROVTE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: JEREB JANEZ, Rovte 102 a,
1373 ROVTE, vložek: 1.000,00 SIT, odg.s
svojim premož., vstop: 18. 10. 1990; JEREB
KATARINA, Rovte 102A, 1373 ROVTE, vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop: 20. 12. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43674
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06799 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/09123/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5464501
Firma: BETOKEM gradbeništvo in trgovina, d.o.o., Mengeš
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Trdinov trg 17, 1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 3.075.000,00 SIT
Ustanovitelji: SMREKAR JANEZ, Bergantova 22, Trzin, 1234 MENGEŠ, vložek:
3.075.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 6.
1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
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navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43675
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06800 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/09230/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5434246
Firma: STEEL Podjetje za proizvodnjo,
trgovino, posredovanje, zastopanje in inženiring, d.o.o., Vrhnika Dobovičnikova 58
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dobovičnikova 58, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 1.525.000,00 SIT
Ustanovitelji: SAKELŠEK BORIS, Dobovičnikova 58, 1360 VRHNIKA, vložek:
762.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 12.
1993; JAKŠE BRANE, Ilke Vaštetove 24, 8000
NOVO MESTO, vložek: 762.500,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 20. 12. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43676
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06801 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/09239/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5432456
Firma: ABING d.o.o., podjetje za opremo
objektov in trgovino, d.o.o., Domžale
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Savska 12, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BEVC ANTON, SAVSKA 12,
1230 DOMŽALE, vložek: 1.500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 18. 9. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43677
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06802 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/09258/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5428513
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Firma: HAYMARKET podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Logatec
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Režiška cesta št. 3, 1370 LOGATEC
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: PETEK ROBERT, Režiška cesta št. 3, 1370 LOGATEC, vložek:
1.502.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 4.
1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43678
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06803 z dne 14. 5.
2001 pod št. vložka 1/09513/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5474736
Firma: BLOW UP podjetje za proizvodnjo, inženiring, posredovanje in distribucijo audio vizuelnih izdelkov, d.o.o. Ljubljana, Bohoričeva 11
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Bohoričeva 11, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.651.511,00 SIT
Ustanovitelji: RETELJ FRANC, Dolenje Kamrnce 59, 8000 NOVO MESTO, vložek:
825.755,50 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 10.
1990; MALČIČ STANKO, Vrhovčeva ulica 8,
8250 LJUBLJANA, vložek: 825.755,50 SIT,
ne odgovarja, vstop: 8. 10. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43679
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06804 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/09593/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5458480
Firma: KLEMENČIČ trgovina na drobno
in debelo, gostinstvo, proizvodnja, transport, turizem in posredništvo, uvoz-izvoz,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Breg 16, 1296 ŠENTVID PRI
STIČNI
Osnovni kapital: 1.637.000,00 SIT
Ustanovitelji: KLEMENČIČ JANEZ, Breg pri
Vel. Gabru 16, 1296 ŠENTVID PRI STIČNI,
vložek: 818.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
5. 10. 1990; KLEMENČIČ MARINKA, Breg pri
Vel. Gabru 16, 1296 ŠENTVID PRI STIČNI,
vložek: 818.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 7. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43680
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06805 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/10071/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5454042
Firma: BEST LINE OSREDKAR & CO trgovina in marketing d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Drenov grič 150, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: OSREDKAR BOŠTJAN, DRENOV GRIČ 150, 1360 VRHNIKA, vložek:
1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
21. 12. 1990; ŠTEBLAJ MOJCA, V Murglah
41, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 25. 5. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43681
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06806 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/10084/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5446520
Firma: SKARABEJ-JANČIGAR & CO grafično podjetje, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Ižanska 210, 1108 IG PRI LJUBLJANI
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: JANČIGAR VOJKO, Proletarska ul. 2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 22. 11.
1990; CERAR SAŠA, Pod hrasti 10, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop: 3. 4. 1996.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43682
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06807 z dne 11. 5.
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2001 pod št. vložka 1/10184/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5565596
Firma: AB PLATE podjetje za poslovanje
s plastiko in tekstilom, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Jarška cesta 25, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 1.503.000,00 SIT
Ustanovitelji: ARNEŽ BRANKO, Ulica Marije Tomca 4, 1230 DOMŽALE, vložek:
1.503.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 4.
1997.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43683
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06808 z dne 14. 5.
2001 pod št. vložka 1/10293/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5468795
Firma: DAŠA Podjetje za proizvodnjo, trgovino živ. in neživ. proizvodov, marketing,
storitve…d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Prešernova 41, 1290 GROSUPLJE
Osnovni kapital: 1.503.978,00 SIT
Ustanovitelji: BINTER VESNA, PREŠERNOVA 41, 1290 GROSUPLJE, vložek:
301.395,60 SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 12.
1990; BINTER MARJAN, PREŠERNOVA 41,
1290 GROSUPLJE, vložek: 1.202.582,40
SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43684
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06809 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/10579/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5476194
Firma: TOPOLOVEC podjetje za trgovino, zastopanje, proizvodnjo in storitve,
d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Prešernova 8, 1000 DOB
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: TOPOLOVEC GORDAN, Ul.
29. Hercegovske divizije 8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 17. 1. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
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prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43685
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06810 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/10602/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5458137
Firma: BUCO - MILENKOVIČ & CO. podjetje za trgovino in gostinstvo, d.n.o. Grosuplje
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Župančičeva 12, 1290 GROSUPLJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: MILENKOVIČ BUDIMIR, ŽUPANČIČEVA 12, 1290 GROSUPLJE, vložek:
1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
28. 12. 1990; MESARIČ NATAŠA, CESTA V
ZELENI LOG 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
27. 3. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43686
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06811 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/10905/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5465575
Firma: BTP GRADBENIK IMOVICA gradbeništvo, inženiring in trgovina, d.o.o., Lukovica, Imovica 24
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Imovica 24, 1225 LUKOVICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: CERAR TOMAŽ, Imovica 24,
1225 LUKOVICA, vložek: 1.500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 12. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43687
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06812 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/11016/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
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sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5469171
Firma: ABT Trgovina, inženiring in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kopališka ulica, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: BEVC ANTON, Savska cesta
12, 1230 DOMŽALE, vložek: 1.502.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 2. 1997.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43688
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06813 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/11024/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5465281
Firma: BARBY-GREGORKA & CO. podjetje za trgovino izdelkov namenjenih za široko potrošnjo, prodajo na drobno in debelo,
d.n.o. Vrhnika
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Cankarjev trg 4, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 2.100,00 SIT
Ustanovitelji: GREGORKA MANICA, Ob potoku 52, 1360 VRHNIKA, vložek: 1.050,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 27. 12.
1990; GREGORKA BARBARA, Ob potoku 52,
1360 VRHNIKA, vložek: 1.050,00 SIT, odg.s
svojim premož., vstop: 27. 3. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43689
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06814 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/11086/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5462924
Firma: JANIT trgovina na debelo in drobno in storitve v blagovnem prometu d.o.o.
Borovnica, Dražica 4
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dražica 4, 1353 BOROVNICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SKUBIC TATJANA, Dol pri Borovnici 10, 1353 BOROVNICA, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 12.
1990; PETROVČIČ IGOR, Dražica 4, 1353
BOROVNICA, vložek: 750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi

Stran

2722 / Št. 42 / 30. 5. 2001

prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43690
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06815 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/11133/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5469228
Firma: LIDA S avtostroka, trgovina, storitve, komisijski posli, marketing, računalniška obdelava podatkov, uvoz-izvoz, d.o.o.
TRZIN
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Reboljeva 34, 1234 MENGEŠ-TRZIN
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: LIČEN DANICA, Reboljeva 34,
1234 MENGEŠ-TRZIN, vložek: 1.502.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43691
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06816 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/11153/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5467373
Firma: AKORD trgovina z glasbili in drugim tehničnim blagom, d.o.o. Mengeš Muljava 3
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Muljava 3, 1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 1.941.000,00 SIT
Ustanovitelji: SMOLE HELENA, Muljava 3,
1234 MENGEŠ, vložek: 970.500,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 14. 1. 1991; LEDERER NIKOLAJ, Miklošičeva 1, 1230 DOMŽALE, vložek: 970.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 1. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43692
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06817 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/11157/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
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sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5855071
Firma: MEDUZA podjetje za storitve, svetovanje in trgovino d.o.o. Domžale
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Breznikova 22, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 1.579.300,00 SIT
Ustanovitelji: KLOPČIČ SILVA, Breznikova
22, Prelog, 1230 DOMŽALE, vložek:
1.579.300,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 10.
1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43693
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06818 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/11325/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5486289
Firma: NONI podjetje za trgovino, gostinstvo in usluge d.o.o., Pšata 35, 61262 Dol
pri Ljubljani
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Pšata 35, 1262 DOL PRI LJUBLJANI
Osnovni kapital: 1.604.714,60 SIT
Ustanovitelji: PINČAR NATAŠA, Pšata 35,
1262 DOL PRI LJUBLJANI, vložek:
1.604.714,60 SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 1.
1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43694
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06819 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/11572/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5672015
Firma: VENETA intelektualne storitve,
uvoz-izvoz, trgovina, proizvodnja, d.o.o., Trzin
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Trzin, Mlakarjeva 51, 1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: REJC IVANA, Trzin, Mlakarjeva 51, 1234 MENGEŠ, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 31. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je do-

pustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43695
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06820 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/11651/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5894581
Firma: VIDEMŠEK & CO Podjetje za trgovino in gostinstvo, d.n.o., Dob
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Bevkova 2, 1233 DOB
Osnovni kapital: 3.000,00 SIT
Ustanovitelji: VIDEMŠEK ALEŠ, Ul. 7. avgusta 2, 1233 DOB, vložek: 1.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 23. 3. 1995; VIDEMŠEK FRANC, Ul. 7. avgusta 2, 1233
DOB, vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop: 23. 3. 1995; VIDEMŠEK FRANC,
Ul. 7. avgusta 2, 1233 DOB, vložek: 1.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 23. 3. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43696
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06821 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/11956/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5482461
Firma: CM-SLOMAK trgovina, storitve in
proizvodnja, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Žaucarjeva 2 a, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČENANOVIĆ AVDIJA, Žigonova
4,
1000
LJUBLJANA,
vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 12. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43697
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06822 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/12304/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5493897
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Firma: B & B TRADE podjetje za trgovino
in transport, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljanska 53, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BENČINA BENJAMIN, Ljubljanska 53, 1230 DOMŽALE, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 1.
1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43698
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06823 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/12444/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5514738
Firma: REN CENTER Podjetje za rekreacijo in nego telesa d.o.o. Radomlje, Dermastjeva 27
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dermastjeva 27, 1235 RADOMLJE
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOBAL BOŽA, Dermastjeva
27, 1235 RADOMLJE, vložek: 1.508.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 4. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43699
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06824 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/12456/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5628458
Firma: ADEMS podjetje za kmetijstvo, industrijsko predelavo, inženiring in trgovino
ter poslovne storitve, d.o.o., Krakovska 1,
Domžale
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Krakovska 1, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 3.815.781,00 SIT
Ustanovitelji: DEMOJZES ANTON, Krakovska
1,
1230
DOMŽALE,
vložek:
3.815.781,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 4.
1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja go-
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spodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43700
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06825 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/12458/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5529654
Firma: LEKŠE d.o.o. Vir pri Domžalah trgovina, turizem, gostinstvo, prevozništvo,
posredništvo, posojanje automobilov
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Osojna 1, Vir, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 1.658.000,00 SIT
Ustanovitelji: LEKŠE BRANKO, Osojna l,
Vir, 1230 DOMŽALE, vložek: 1.658.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 4. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43701
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06826 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/12572/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5501369
Firma: DORIS - DINIĆ IN DRUŽBENIK trgovina, d.n.o., Vrhnika
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Vrtnarija 6a, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: DINIČ MILOŠ, Drenov grič 28,
1360 VRHNIKA, vložek: 5.600,00 SIT, odg.s
svojim premož., vstop: 23. 9. 1993; DINIČ
LJUBIŠA, Drenov grič 28, 1360 VRHNIKA, vložek: 2.400,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop: 23. 9. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43702
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06827 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/13716/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5533830
Firma: PLAZ d.o.o., Podjetje za finančne,
tehnične in poslovne storitve - INŽENIRING
- Domžale, Kosovelova 7
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kosovelova 7, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 1.506.000,00 SIT
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Ustanovitelji: SEŠEK-PAVLIN ALENKA, Kosovelova 7, 1230 DOMŽALE, vložek:
1.317.750,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 10. 1991; PAVLIN ZORAN, Kosovelova 7,
1230 DOMŽALE, vložek: 188.250,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 10. 10. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43703
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06828 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/13734/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5545820
Firma: EURO KI trgovsko podjetje d.o.o.,
Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Cesta v mestni log 55, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽUPAN MIRO, Trnovska ulica
5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.508.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 5. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43704
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06829 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/13737/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5564930
Firma: ASTERIAS trgovsko in vrtnarsko
podjetje, d.o.o., Mengeš
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Slamnikarska ulica 6, 1234
MENGEŠ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: VUKMIROVIČ DUŠAN, Slamnikarska ulica 6, 1234 MENGEŠ, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
13. 11. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
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Sr-43705
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06830 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/13743/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5533651
Firma: OPTIKA LOOK proizvodnja, specialnih dioptrijskih leč za korekcijo vida,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Cesta talcev 19, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: HAJDIČ JANEZ, Gubčeva 16
Vir, 1230 DOMŽALE, vložek: 15.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 7. 10. 1991; BOBANOVIĆ ZVONIMIR, III Ravnice 23, ZAGREB, vložek: 1.470.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 4. 1994; SOTLAR ANDREJA, Miklošičeva
2 b, 1230 DOMŽALE, vložek: 15.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 16. 4. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43706
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06831 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/13847/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5534020
Firma: METRON podjetje za zastopanje,
posredništvo in trgovino d.o.o., Radomlje
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Trdinov trg 14, 1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PETERC DANIJEL, Cesta Radomske čete 30, 1235 RADOMLJE, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 10.
1991; ŠRAJ DANIJELA, Prešernova cesta 36,
1235 RADOMLJE, vložek: 750.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 5. 5. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43707
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06858 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/03610/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5320356
Firma: JOKER-MARKETING d.o.o., podjetje za marketing, posredniške in intelektualne storitve, Ljubljana, Vilharjeva 22
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
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Sedež: Vilharjeva 22, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.519.616,00 SIT
Ustanovitelji: ŠAPEC MIŠO, Ig 442, 1292
IG, vložek: 1.519.616,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 23. 11. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43708
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06859 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/04570/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5326419
Firma: KUTIN podjetje za izdelovanje in
servisiranje nautične opreme, d.o.o., Ljubljana, Skapinova 23
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Skapinova 23, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.784.000,00 SIT
Ustanovitelji: KUTIN MIHA, Gregoričičeva
13, 1000 LJUBLJANA, vložek: 892.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 12. 1989; KUTIN POLONCA, Skapinova 23, 1000 LJUBLJANA, vložek: 892.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43709
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06860 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/05265/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5367620
Firma: OGARD KREN IN KREN družba za
trgovino, proizvodnjo, turizem in storitve,
d.n.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Rožna dolina c. XVII/10, 1111
LJUBLJANA
Ustanovitelji: KREN NEVENA, Rožna dolina
c. XVII št. 10, 1111 LJUBLJANA, odg.s svojim
premož., vstop: 30. 7. 1998; KREN DRAGO,
Polom 14, 1332 STARA CERKEV, odg.s svojim premož., vstop: 30. 7. 1998.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu

RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43710
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06861 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/06360/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5352126
Firma: MARKETING LIEBER Trgovina, posredništvo, zastopstva d.o.o. LJUBLJANA
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Adamičeva 8, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.503.000,00 SIT
Ustanovitelji: LIEBER FRANC, Adamičeva
8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 751.500,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 26. 3. 1990; LIEBER BOJANA, Adamičeva 8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 751.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43711
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06862 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/06691/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5359058
Firma: V & O d.o.o. leasing, trgovina, proizvodnja Ljubljana-Šentvid, Dvor 25
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dvor 25, 1000 LJUBLJANA ŠENTVID
Osnovni kapital: 1.602.000,00 SIT
Ustanovitelji: PAŠČINSKI OLGA, Dvor 25,
1210
LJUBLJANA
ŠENTVID,
vložek:
801.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 4.
1990; PAŠČINSKI VIKTOR, Dvor 25, 1210
LJUBLJANA ŠENTVID, vložek: 801.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43712
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06863 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/07973/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5393078
Firma: HIDA TRADE FINANCE družba za
zastopanje in trgovanje, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Rozmanova 2, 1000 LJUBLJANA
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Osnovni kapital: 10.350.000,00 SIT
Ustanovitelji: HIDA TRADE FINANCE (MALTA) LTD, Flat 4, SPENCER BUILDINGS, Dun,
GOGR PRECA STREET, MALTA, vložek:
10.350.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 5. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43713
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06864 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/08078/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5402875
Firma: GOLOB BO podjetje za proizvodnjo umetnega cvetja, dekoracijo prostorov
in inženiring d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vodnikova 282, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 3.704.230,80 SIT
Ustanovitelji: GOLOB BOŽENA, Vodnikova
282,
1000
LJUBLJANA,
vložek:
3.704.230,80 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 7.
1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43714
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06865 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/08552/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5415420
Firma: LEUT podjetje za trgovino, gostinstvo, turizem in poslovne storitve d.o.o. Kidričeva 14, 61330 Kočevje
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kidričeva 14, 1330 KOČEVJE
Osnovni kapital: 1.631.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽEGARAC SLOBODAN, Kidričeva ulica 14, 1330 KOČEVJE, vložek:
1.631.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 9.
1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
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Sr-43715
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06866 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/09789/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5436486
Firma: TRANSTEC CONSULTING COMPANY Podjetje za svetovanje d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Martinčeva 12, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: TRANSTEC S.A., 75, avenue
de Tyras, BRUSSEL, BELGIJA, vložek:
900.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 31. 10.
1990; ŽEBRE BORUT, Martinčeva 12, 1000
LJUBLJANA, vložek: 600.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 31. 10. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43716
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06867 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/10814/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5727308
Firma: POLIR, Trgovina, servis, gostinstvo in storitve, gradbeništvo, inžiniring,
Ljubljana Ižanska c. 189
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ižanska c. 189, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.562.000,00 SIT
Ustanovitelji: STRLE MARTIN, Ižanska cesta 189, 1000 LJUBLJANA, vložek:
781.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 12.
1990; STRLE LJUBICA, Ižanska c. 189, 1000
LJUBLJANA, vložek: 781.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43717
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06868 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/11563/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5485975
Firma: JF & CO d.o.o. Proizvodnja, trgovina, gostinstvo, storitve Ljubljana, Kremžarjeva 12
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
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Sedež: Kremžarjeva 12, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.516.800,00 SIT
Ustanovitelji: JEVŠNIK FRANC, Kremžarjeva
12,
1000
LJUBLJANA,
vložek:
1.516.800,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 1.
1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43718
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06869 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/12020/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5485860
Firma: ČEBELICA MAJA Uvozno izvozno
podjetje za trgovino, gostinstvo in zidarstvo d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Viška 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: HAJZERI MARTA, Tržaška
121, 1000 LJUBLJANA, vložek: 700.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 2. 1991; HAJZERI SKENDER, Tržaška 121, 1000 LJUBLJANA, vložek: 700.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 2. 1991; LAMPRET ANDREJA,
TRŽAŠKA 121, 1000 LJUBLJANA, vložek:
700.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 5.
1998.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43719
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06870 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/12332/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5496241
Firma: SPORT TIME proizvodno trgovsko podjetje d.o.o. Litija, Sitarjevška c. 41
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Sitarjevška c. 41, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 1.663.000,00 SIT
Ustanovitelji: KASTELIC LIDIJA, Sitarjevška
c. 41, 1270 LITIJA, vložek: 831.500,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 14. 1. 1991; HAMBROŠ
ROBERT, Kvedrova 16, 1000 LJUBLJANA, vložek: 831.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 1. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: -
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za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43720
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06871 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/12667/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5503230
Firma: PALIS ANDER Podjetje za trgovino in storitve d.o.o. Ljubljana Zvonarska 1
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Zvonarska 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.395,00 SIT
Ustanovitelji: BAUK MIRSAD, Krimska 13,
1000 LJUBLJANA, vložek: 357.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 27. 6. 1991; BAUK NADA, Cesta IV. št. 20, 3320 VELENJE, vložek:
1.143.395,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 8.
1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43721
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06872 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/13403/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5522340
Firma: ROGELJ družba za proizvodnjo,
trgovino in gostinstvo d.o.o., Ljubljana, Hudourniška pot 22
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Hudourniška pot 22, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.522.000,00 SIT
Ustanovitelji: ROGELJ SREČKO, Hudourniška pot 22, 1000 LJUBLJANA, vložek:
761.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 9.
1991; ROGELJ ANDREJA, Hudourniška pot
22, 1000 LJUBLJANA, vložek: 761.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 9. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43722
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06873 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/14077/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5621887
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Firma: A.T.S.P. Trgovsko in servisno podjetje d.o.o., Ljubljana, Cesta v Gorice 10 c
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Cesta v Gorice 10 c, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.608.000,00 SIT
Ustanovitelji: BOŠTJANČIČ MIRAN, Cesta
v Gorice 10 c, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.608.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 10. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43723
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06874 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/14379/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5588898
Firma: STUDIO PERME in ostali, Arhitekturno projektiranje, notranja oprema in oblikovanje d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Aškerčeva 32, 1293 ŠMARJE-SAP
Osnovni kapital: 16.000,00 SIT
Ustanovitelji: PERME MARKO, Prijateljeva
9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 27. 11. 1991;
PERME ROK LUCIANO, Prijateljeva ulica 9,
1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 27. 12. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43724
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06875 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/14647/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5571944
Firma: ESPY gradbeno in trgovsko podjetje, d.o.o. Ljubljana, Tržaška 2
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Tržaška 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.774.088,00 SIT
Ustanovitelji: DELANOVIČ ESAD, Resljeva
1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.774.088,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o

izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43725
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06876 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/14704/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5560667
Firma: RIBNČAN podjetje za trgovino in
proizvodnjo d.o.o. Šeškova ul. 56, Ribnica
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Šeškova ul. 56, 1310 RIBNICA
Osnovni kapital: 1.549.000,00 SIT
Ustanovitelji: TRDAN JANEZ, Sušje 3 b,
1310 RIBNICA, vložek: 1.549.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 5. 11. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43726
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06877 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/14753/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5554292
Firma: HASE Podjetje za trgovino, proizvodnjo, storitve, uvoz in izvoz d.o.o. Ljubljana-Center
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Poljanski nasip 42, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZAJEC MOJCA, Cesta na Ježah 36, 1260 LJUBLJANA POLJE, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 12.
1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43727
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06878 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/14846/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5574340
Firma: ISOING, družba za trgovino, turizem in storitve, d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ižanska cesta 147, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.708.000,00 SIT
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Ustanovitelji: BULC BORIS, Ilovški štradon
31, 1000 LJUBLJANA, vložek: 854.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 6. 1994; PODLIPEC ISTOK, Ižanska cesta 147, 1000 LJUBLJANA, vložek: 854.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 6. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43728
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06879 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/15025/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5571588
Firma: LE BON Marketing in consulting,
d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Grampovčanova 10, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.510.000,00 SIT
Ustanovitelji: LENIČ BOJAN, Grampovčanova 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.510.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 1.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43729
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06880 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/15346/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5571278
Firma: WORK podjetje za trgovino, marketing, zastopstva, gos- tinstvo, turizem,
svetovanje, proizvodnjo in sto- ritve, prevozi, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Savlje 50, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: MORINA BEXHET, Savlje 50,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.508.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 20. 11. 1996.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
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Sr-43730
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06881 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/15593/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5566860
Firma: PRO-EL podjetje za proizvodnjo,
zunanjo in notranjo trgovino d.o.o., Ljubljana, Savska cesta 3
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Savska cesta 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SIMONOVSKI DANIJELA, Balzakova 55, NOVI SAD, vložek: 765.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 1. 1992; HALAS
JOSIP, Balzakova 67, NOVI SAD, vložek:
660.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 1.
1992; BARIŠIČ DANKO, Na Klisu 12, 1360
VRHNIKA, ne odgovarja, vstop: 28. 1. 1992;
PUČKO MILAN, Partizanska 20/3, 9250 GORNJA RADGONA, vložek: 75.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 1. 9. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43731
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06882 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/15971/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: GRAFOTIV podjetje za izdelavo
tiskanih vezij
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dolomitska 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: IVANUŠA FRANC, Šarhova
28, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.160,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 19. 12. 1991; DRNOVŠEK MATIJA, Gotska 11, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.140,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 12. 1991; OBLAK BORIS, Na Jami 9,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.140,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 19. 12. 1991; RUS VLADO,
Trnovski pristan 12, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.140,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 12. 1991; ŠTREKELJ DRAGO, Gotska 3,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.140,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 19. 12. 1991; ŠINCEK ŠTEFAN, Na jami 9, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.140,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 12.
1991; BAUMKIRCHER GORAZD, Kersnikova
11, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.140,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 19. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
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Sr-43732
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06883 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/16097/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5574978
Firma: FOOD & BEVERAGE Projektiranje-gastro inženiring d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Gubčeve brigade 64, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.964.000,00 SIT
Ustanovitelji: BUTARA FRANC, Gubčeve
brigade 64, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.964.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 3.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43733
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06884 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/17344/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5623804
Firma: CONNECTION TRADE podjetje za
trgovino, kooperacijo, posredovanje in
ostale storitve d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vrhovci, Cesta XVIII/6 B, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.534.000,00 SIT
Ustanovitelji: POLŠAK JOŽE, Jakčeva 5,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.534.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 20. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43734
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06885 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/17522/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5608236
Firma: MAXIMUM OVERDRIVE ŽAN IN
PARTNER d.n.o., proizvodnja in trgovina
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Smerdujeva ul. 25, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽAN ACI, Smerdujeva 25,
1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 20. 2. 1992;
CORTEZ GARCIA GERARDO, Avenida Espana
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2012, Casille, DE CORREOES 1358CC,
ASUNCION, vložek: 4.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop: 28. 3. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43735
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06886 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/17927/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5622778
Firma: MIOS gradbeno podjetje d.o.o.
Ljubljana, Bistriška 3
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Bistriška 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.960.342,00 SIT
Ustanovitelji: RIZVANOVIĆ OSMAN, HRENOVA 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.960.342,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 3.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43736
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06887 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/18091/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5604508
Firma: AKTIVA-S Podjetje za kozmetične
storitve, d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Mestni trg 6, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.510.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠPANOVIČ KATJA, Trubarjeva 61, 1000 LJUBLJANA, vložek: 906.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 4. 1992; KRIŽNIK
MATEJA, Simončičeva 6, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 604.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
3. 2. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43737
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06888 z dne 11. 5.
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2001 pod št. vložka 1/18573/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5715296
Firma: CALYPSO d.o.o., podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, Ižanska 44 b,
Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ižanska 44/b, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.549.000,00 SIT
Ustanovitelji: TOMAŽIN TANJA, Tugomerjeva
6,
1000
LJUBLJANA,
vložek:
1.549.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 3.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43738
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06889 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/19177/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5631653
Firma: NAVTING Navtični inženiring
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Lavričeva 9, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.674.700,00 SIT
Ustanovitelji: KERŠEVAN DUŠAN VALENTIN, Lavričeva 9, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.674.700,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 11.
1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43739
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06890 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/19191/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5635993
Firma: IMOTEHNA Trgovina, poslovno
svetovanje, storitve d.o.o., Stari trg 3, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Stari trg 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.587.600,00 SIT
Ustanovitelji: JANČIČ MARJAN, Stari trg 3,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.587.600,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 31. 5. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je do-

pustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43740
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06891 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/19259/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: H. NEUMANN INTERNATIONAL,
MANAGEMENT CONSUL- tants, Podjetje za
management in svetovanja
Pravno org. oblika:
Sedež: Mesesnelova 17, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: H. NEUMANN BETEILIGUNGSGESELL., Rolingasse 19, AVSTRIJA,
vložek: 100.000,00 SIT, ostalo, vstop: 19. 6.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43741
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06892 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/19377/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5645310
Firma: REVELIN inženiring, proizvodnja
in trgovina, d.o.o. Ljubljana, Dunajska 101
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dunajska 101, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.630.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRESO ADNAN, Branilaca gr.
28, SARAJEVO, vložek: 1.600.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 21. 7. 1992; KRESO AVDO, D. pravice br. 2, TREBINJE, vložek:
30.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 9.
1992; BEĆIR ČANO, V kongresa KPJ 22, BANJA LUKA, vložek: 10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 9. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43742
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06893 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/19521/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5652189
Firma: BOMO-COMPANY d.o.o., podjetje
za proizvodnjo, trgovino živilskih in neživil-
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skih proizvodov, storitve, marketing, zunanjo trgovino…, Ljubljana,
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Na Griču 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.599.000,00 SIT
Ustanovitelji: OGRINC MOJCA, Na Griču
3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.599.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 8. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43743
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06894 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/19616/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5652235
Firma: ALPROXHEKS splošno gradbeno
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Koprska 94
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Koperska 94, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 4.332.000,00 SIT
Ustanovitelji: PROKSHI XHEMAIL, Kržišnikova ul. 6, 1215 MEDVODE, vložek:
4.332.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 5.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43744
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06895 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/19629/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5663768
Firma: LETONJA & CO. podjetje za proizvodnjo, kooperacijo in trgovino, Ljubljana,
d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Martinova 31, 1111 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: LETONJA SAŠA, Martinova
31, 1111 LJUBLJANA, vložek: 50.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 31. 3. 1995; LETONJA IGOR, Martinova 31, 1111 LJUBLJANA, vložek: 50.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop: 31. 3. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske druž-
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be od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43745
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06896 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/19755/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5662940
Firma: FAMI COMMERCE trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o., Ljubljana, Dvoržakova 3
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dvoržakova 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BRKIĆ ABDULAH, Počitelj
b.b., ČAPLJINA, vložek: 1.500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 4. 9. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43746
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06897 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/19822/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5663377
Firma: CLUB V. podjetje za turistične,
prometno-agencijske in gostinske storitve,
d.o.o., Ljubljana, Prešernova 30
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Tivolska 30, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 35.190.000,00 SIT
Ustanovitelji: MRAK STANISLAV, Glinška
11,
1000
LJUBLJANA,
vložek:
35.190.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
1. 10. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43747
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06898 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/19926/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5673607
Firma: KOBAM d.o.o. Ljubljana Podjetje
za kozmetične storitve, trgovino in export
import Kolodvorska 9 Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kolodvorska 9, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 120.000,00 SIT
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Ustanovitelji: ŠAVNIK MOJCA, Kunaverjeva
7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 76.200,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 5. 10. 1992; TRČEK MIHA, Pod vrbami 57, 1000 LJUBLJANA, vložek:
43.800,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 10.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43748
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06899 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/20049/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5670853
Firma: L.T.D. Ljubljanska trgovska družba, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Pavlovčeva 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MARTINČIČ RUDOLF, Pavlovčeva 1, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 12. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43749
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06900 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/20118/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: FULMIN trgovina, turizem in gostinstvo
Pravno org. oblika:
Sedež: Gasilska 18, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: KOTRULJA KRSTO, Teslička
14, ZAGREB HRVAŠKA, vložek: 100.000,00
SIT, ostalo, vstop: 22. 10. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43750
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06901 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/20297/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
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sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5673801
Firma: MAK MONTER d.o.o. Obrtno in
gradbeno podjetje, Ljubljana, Tivolska 30
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Tivolska 30, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.010.000,00 SIT
Ustanovitelji: OBRTNA ZADRUGA MONTER
P.O. OHRID, MAKEDONIJA, 7. Noemvri 44,
OHRID, vložek: 2.010.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 9. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43751
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06903 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/20421/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5697085
Firma: PLESKOMARK zaključna gradbena dela in razvedrilne dejavnosti, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dolenjska cesta 103, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: GOSTIČ MARKO, Hudovernikova 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 11. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43752
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06904 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/20455/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5686768
Firma: ASQT inženiring in marketing,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Brnčičeva 13, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SLAPŠAK IGOR, Bavdkova ulica
4,
1000
LJUBLJANA,
vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 1.
1997.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
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izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43753
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06905 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/20588/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5708672
Firma: EVENT podjetje za uvoz in izvoz,
d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Viška 49b, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽIDOV BOJAN, Viška 49 b,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 16. 12. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43754
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06906 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/20750/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5699118
Firma: VARIO TRADE d.o.o. podjetje za
proizvodnjo in storitveno dejavnost Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Poklukarjeva 50, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: JAVORŠEK MIHAEL, Poklukarjeva 50, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 12. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43755
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06907 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/20844/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5708729
Firma: INTERWEX zastopstva, trgovina,
posredništvo, d.o.o., Domžale, Ljubljanska 90
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljanska 90, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 1.500.700,00 SIT

Ustanovitelji: DIRNBEK VLADKA, Brezina
28c, 8250 BREŽICE, vložek: 1.500.700,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 12. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43756
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06908 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/20847/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5716063
Firma: TIPU Podjetje za proizvodnjo in
trgovino d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Gornji Rudnik III/10, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.140.900,00 SIT
Ustanovitelji: AVBELJ MILAN, Marinkov trg
14, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.090.900,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 11. 1992; PEC
ANDREJ, Gornji Rudnik III/10, 1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 12. 11. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43757
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06909 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/20909/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5716705
Firma: STANA Trgovina, marketing in
storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Koprska 94, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: POČIVAVŠEK TOMAŽ, Jarčeva
22,
1230
DOMŽALE,
vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 4.
1998.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
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Sr-43758
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06910 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/21164/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5743222
Firma: MONTI BOŽA ŠULJGIČ IN DRUŽBENIK podjetje za proizvodnjo in trgovino, k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Klopčičeva 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 133.311,00 SIT
Ustanovitelji: ŠULJGIČ BOŽA, Ulica bratov
Babnik 20, 1000 LJUBLJANA, vložek:
131.312,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
1. 12. 1992; ŠULJGIČ ZLATAN, Ulica bratov
babnik 20, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 5. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43759
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06911 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/21496/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5718694
Firma: TOMAL d.o.o. storitvena dejavnost, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Smrtnikova 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.645.000,00 SIT
Ustanovitelji: JERŠAN VID, Smrtnikova 5,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.645.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 10. 1. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43760
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06912 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/22038/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5730384
Firma: ELTROS podjetje za trgovino,
uvoz-izvoz, storitve, d.o.o. Ljubljana, Šmartinska 152
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Šmartinska 152, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.505.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZUPANČIČ ZDENKO, Vlahovičeva ulica 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.505.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 2.
1993.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43761
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06913 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/22061/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5721903
Firma: ANOVA NETWORK Podjetje za
mrežni marketing, d.o.o. LJUBLJANA
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dravska 10, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 10.584.170,09 SIT
Ustanovitelji: ERŽEN BOŠTJAN, Ragovska
6 a, 8000 NOVO MESTO, vložek:
10.584.170,09 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 2.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43762
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06914 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/22072/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5776716
Firma: CHARLIKOS d.o.o., trgovina, izvoz-uvoz
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kotnikova 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: RAJILIČ JOKA, Kunaverjeva
ulica 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 1.
1993; ŽIVKOVIČ MLADENKO, Jenkova ulica
2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 750.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 23. 12. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43763
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06915 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/22275/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
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sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5776074
Firma: JUKA COMMERCE Trgovsko in
gostinsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 5
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Verovškova 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Ustanovitelji: RAKIPI JUSUF, Verovškova 5,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.600.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 24. 3. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43764
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06916 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/22695/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5749506
Firma: NISA trgovina in storitve, d.o.o.,
Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Prušnikova 95, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: GRDEN MOJCA, Trnovska ulica
10,
1000
LJUBLJANA,
vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 9.
1996.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43765
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06917 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/22945/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5792614
Firma: ALTA TOURS družba za opravljanje turistične dejavnosti d.o.o., Ljubljana,
Kuzmičeva 7
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kuzmičeva 7, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ADRIA AIRWAYS, Kuzmičeva
ul.
7,
1000
LJUBLJANA,
vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 4.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: -
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za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43766
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06918 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/22958/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5786932
Firma: FUX EXPORT-IMPORT podjetje za
trgovino na debelo in drobno k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Bratovževa ploščad 34, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: FUX KATJO, Bratovževa ploščad 34, 1000 LJUBLJANA, vložek:
90.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
8. 5. 1993; GORŠE JANA, Brodarjev trg 5,
1000 LJUBLJANA, vložek: 10.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 18. 7. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43767
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06919 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/23610/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5776031
Firma: PIRJEVEC & CO. podjetje za proizvodnjo usnjenih izdelkov d.n.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Trubarjeva 7, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: PIRJEVEC GORAZD, Dol pri
Borovnici 26, 1360 VRHNIKA, vložek:
50.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
14. 6. 1993; PIRJEVEC BOJANA, Trubarjeva
7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 14. 6. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43768
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06920 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/24385/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5788765
Firma: VALPAN Podjetje za trgovino, gostinstvo in turizem d.o.o. Ljubljana, Dunajska 106

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dunajska 106, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PANGOS ANDREA, Aurisiana
Cave 75/n, TRST, vložek: 1.500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 29. 11. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43769
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06922 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/25165/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5833736
Firma: AVKCIJSKA HIŠA LJUBLJANA
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Šmartinska 152, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 15.726.496,00 SIT
Ustanovitelji: FINMEDIA upravljanje, financiranje in kapitalske naložbe d.d., Ljubljana,
Mali trg 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
15.726.496,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 12. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43770
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06923 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/25233/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5833752
Firma: KLANJŠČEK & SIN d.n.o., Podjetje za gradbeništvo, trgovino, storitve, Ljubljana, Kleče 36
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Kleče 36, 1113 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KLANJŠČEK SREČKO, Gosposvedska 13, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim premož., vstop: 26. 1. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu

RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43771
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06924 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/25238/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: BERGANT & CO. špedicija d.n.o.
Ljubljana, Kosančeva 8
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Kosančeva 8, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: BERGANT JERNEJ, Kosančeva 8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 5.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 9. 2. 1994; BERGANT ZDRAVKO, Živinozdravska 3, 1000
LJUBLJANA, vložek: 5.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop: 9. 2. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43772
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06925 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/25242/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: KRIŽAJ ANDREJ & CO podjetje za
trgovino na debelo in drobno ter v tranzitu,
k.d., Ljubljana, Skapinova 6/a
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Skapinova 6/a, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 25.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRIŽAJ ANDREJ, Skapinova
6/a, 1000 LJUBLJANA, vložek: 20.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 27. 1. 1994;
KRIŽAJ TOMAŽ, Skapinova 6/a, 1000 LJUBLJANA, vložek: 5.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 27. 1. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43773
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06926 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/27730/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5938937
Firma: KAN-MM d.o.o., trgovina-posredništvo-marketing, Kočevje
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Rožna ul. 39, 1330 KOČEVJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MIKLIČ MIRAN, Reška c. 11,
1330 KOČEVJE, vložek: 1.500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 22. 3. 1996.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43774
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06927 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/14487/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5566673
Firma: ŠORN & ŠORN Podjetje za kmetijstvo, trgovino ter poslovne storitve d.n.o.
Brezje 12, Domžale
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Brezje 12, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠORN JOŽE, Brezje 12, 1230
DOMŽALE, vložek: 4.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop: 5. 1. 1992; ŠORN STANISLAVA, Brezje 12, 1230 DOMŽALE, vložek:
4.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
16. 5. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43775
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06928 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/14702/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5565634
Firma: PAR INŽENIRING, ANDREJ IN ANDRAŽ KOPITAR Zastopstvo in trženje d.n.o.,
Lukovica
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Prevoje pri Šentvidu 120, 1225
LUKOVICA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOPITAR ANDREJ, Prevoje pri
Šentvidu 120, 1225 LUKOVICA, vložek:
4.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
27. 3. 1995; KOPITAR ANDRAŽ, Prevoje pri
Šentvidu 120, 1225 LUKOVICA, vložek:
4.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
27. 3. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
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Sr-43776
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06929 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/14705/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5559758
Firma: ROSIS export-import, trgovina na
debelo in drobno, Mengeš, Cankarjeva 5,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Cankarjeva 5, 1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠINK SILVESTER, Kidričeva
40, 1234 MENGEŠ, vložek: 754.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 13. 1. 1992; ROŽMAN
KATARINA, Cankarjeva 5, 1234 MENGEŠ, vložek: 754.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
13. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43777
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06930 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/14875/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5560039
Firma: GORIŠEK & GO-PRES podjetje za
prevoze in trgovino, k.d., Trojane, Trojane
24
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Trojane 24, 1222 TROJANE
Osnovni kapital: 928.057,20 SIT
Ustanovitelji: GORIŠEK CVETKO, Trojane
24, 1222 TROJANE, vložek: 4.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 17. 12. 1991; GORIŠEK
CVETKA, Trojane 24, 1222 TROJANE, vložek:
4.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
17. 12. 1991; ROBNIK WOLFGANG, Gamlitz,
Friedhofgasse 9, GRAZ, AVSTRIJA, vložek:
920.057,20 SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 8.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43778
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06931 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/15173/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5679648
Firma: WHITE BUFFALO Gojitveni park,
d.o.o., Domžale
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Miklošičeva 2 C, 1230 DOMŽALE
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Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: HABJANIČ MITJA, Miklošičeva ulica 2 c, 1230 DOMŽALE, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 12.
1996; UJČIČ ALAN, Veluščkova ulica 7, 6000
KOPER, vložek: 750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 12. 1996.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43779
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06932 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/15341/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5855144
Firma: MLUX MIKULJAN IN OSTALI Storitve in trgovina, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Sinja gorica 13, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: MIKULJAN BRUNO, Vrzdenec
št. 46/a, 1354 HORJUL, vložek: 4.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 18. 1. 1995;
MIKULJAN MARICA, Vrzdenec št. 46/a, 1354
HORJUL, vložek: 4.000,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 18. 1. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43780
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06933 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/15848/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5581419
Firma: AS ACME, STROJNIK & CO. podjetje za trgovino in projektivo, d.n.o. Mala
Stara vas 8, Grosuplje
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Mala Stara vas 8, 1290 GROSUPLJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: STROJNIK ALEŠ, Maroltova
3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 17. 5. 1994;
STROJNIK BOJANA, Simona Jenka 9, 1230
DOMŽALE, vložek: 4.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop: 17. 5. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja go-
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spodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43781
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06934 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/16284/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5594588
Firma: BAJRAMLIĆ k.d., Trgovina Domžale
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljanska cesta 88, 1230
DOMŽALE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: BAJRAMLIČ SMAILJ, Ljubljanska 80, 1230 DOMŽALE, vložek: 7.500,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 10. 3. 1992;
REDŽEPOVIĆ HASAN, Rusjanov trg 5, 1000
LJUBLJANA, vložek: 500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 6. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l.
RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v
izreku navedena gospodarska družba izbriše
iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja
gospodarske družbe ali upnikagospodarske
družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri
tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43782
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06935 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/16360/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5604176
Firma: TABAKOVIĆ & CO. trgovsko in storitveno podjetje, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Andreaševa 14, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: TABAKOVIĆ HAŠIM, Andreaševa 14, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 31. 3. 1995;
MUJADŽIĆ REFIKA, Andreaševa 14, 1000
LJUBLJANA, vložek: 2.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop: 31. 3. 1995; TABAKOVIĆ
FERID, Todorovo čelinje 69, VELIKA KLADUŠA, vložek: 2.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop: 31. 3. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43783
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06936 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/16476/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5590485
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Firma: PRE-IMPEX d.o.o., Ljubljana, Podjetje za trgovinsko dejavnost, Tržaška c. 2,
Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Tržaška cesta 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.606.243,00 SIT
Ustanovitelji: SEIT IMERI, Gospodinjska 27,
1000 LJUBLJANA, vložek: 642.497,20 SIT,
ne odgovarja, vstop: 14. 2. 1992; ĐULNEHAR
IMERI, S. G. Banjica GOSTIVAR, MAKEDONIJA, vložek: 481.872,90 SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 2. 1993; IMERI NASIR, S.G. Banjica,
GOSTIVAR, vložek: 481.872,90 SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 2. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43784
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06937 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/16575/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5833892
Firma: PGT - SLAVKA d.o.o. Spodnja Senica podjetje za proizvodnjo, trgovino živilskih in neživilskih proizvodov, storitve, zunanjo trgovino, marketing in…….
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Spodnja Senica 16, 1215 MEDVODE
Osnovni kapital: 2.158.000,00 SIT
Ustanovitelji: OSMANOVIČ ŠEMSO, SPODNJA SENICA 16, 1215 MEDVODE, vložek:
1.079.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 11.
1993; OSMANOVIČ SLAVKA, SPODNJA SENICA 16, 1215 MEDVODE, vložek:
1.079.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 11.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43785
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06938 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/16660/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5613078
Firma: MI - GR, GRAŠIČ avtoservis, trgovina, frizerstvo, k.d., Nožice Radomlje
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Grašičeva 12, 1235 RADOMLJE-NOŽICE
Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Ustanovitelji: GRAŠIČ MIHAEL, Grašičeva
12, 1235 RADOMLJE, vložek: 8.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 23. 3. 1992;
GRAŠIČ ZLATA, Grašičeva 12, 1235 RADOM-

LJE, vložek: 1.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 12. 1994; GRAŠIČ BARBARA, Grašičeva 12, 1235 RADOMLJE, vložek: 1.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 12. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43786
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06939 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/16791/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5619165
Firma: PIPC proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o. Lukovica
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Koreno 5, 1225 LUKOVICA
Osnovni kapital: 1.545.705,00 SIT
Ustanovitelji: PIRNAT VINKO, Koreno 5,
1225 LUKOVICA, vložek: 772.852,50 SIT, ne
odgovarja, vstop: 30. 3. 1992; PIRNAT PAVLA, Koreno 5, 1225 LUKOVICA, vložek:
772.852,50 SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 3.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43787
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06940 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/16839/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5628822
Firma: RIMEX papirna galanterija, komercialne storitve ter notranja in zunanja trgovina, d.o.o., Mengeš, Steletova 5
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Steletova 5, 1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 1.555.646,00 SIT
Ustanovitelji: RŽENIČNIK ANDREJA, Steletova 5, 1234 MENGEŠ, vložek: 1.555.646,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 12. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
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Sr-43788
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06941 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/16918/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5758556
Firma: MUHIČ & CO - V - M inženiring,
d.n.o., Borovnica
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Miklavičeva 21, 1353 BOROVNICA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: MUHIČ VINKO, Miklavičeva
21, 1353 BOROVNICA, vložek: 4.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 9. 3. 1995; MUHIČ ALJOŠA, Miklavičeva 21, 1353 BOROVNICA, vložek: 2.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop: 9. 3. 1995; PETRIČ MUHIČ VERONIKA, Miklavičeva 21, 1353 BOROVNICA,
vložek: 2.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 9. 3. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43789
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06942 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/16962/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5619980
Firma: DOMAZET Podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Dragomer
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Lepa pot 3, 1351 DRAGOMER
Osnovni kapital: 1.729.200,00 SIT
Ustanovitelji: DOMAZET MARKO, Lepa pot
3, 1351 DRAGOMER, vložek: 1.729.200,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43790
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06943 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/17240/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5595975
Firma: CEKINČEK d.o.o. podjetje za proizvodnjo, trgovino, gostin- stvo, marketing,
zunanjo trgovino in zastopanje tujih partnerjev ter konsinacijo, Domžale
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljanska 80, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT

Št.

Ustanovitelji: MARKOVIČ DUŠAN, Brajnikova
30,
1000
LJUBLJANA,
vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 3.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43791
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06944 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/17361/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5612063
Firma: EMONKA - ŠINKOVEC & CO družba za trgovino, proizvodnjo in zastopstvo,
d.n.o., Vrhnika
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Na Zelenici 3 c, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠINKOVEC FRANC, Na Zelenici 3 c, 1360 VRHNIKA, vložek: 4.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 6. 4. 1992;
ŠINKOVEC BOJANA, Na Zelenici 3 c, 1360
VRHNIKA, vložek: 4.000,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 21. 5. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43792
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06945 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/17584/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5613809
Firma: JCD INTERNATIONAL d.o.o., podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve,
Domžale
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljanska c. 110, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 1.510.000,00 SIT
Ustanovitelji: CUPAĆ JADRANKO, Kamniška c. 1, 1235 RADOMLJE, vložek:
1.510.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 3.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
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Sr-43793
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06946 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/17616/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5629179
Firma: ENIT podjetje za izvoz - uvoz, marketing in inženiring d.o.o., Trzin, Peske 7,
p. Mengeš
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Trzin, Peske 7, 1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 1.530.000,00 SIT
Ustanovitelji: BREZNIK JOŽE, Depala vas
12 a, 1230 DOMŽALE, vložek: 1.530.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43794
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06947 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/17712/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5661544
Firma: LEPTON - RIFELJ podjetje za trgovino in storitve, k.d., Lukovica
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Prevoje pri Šentvidu 144, 1225
LUKOVICA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: RIFELJ JERNEJ, Prevoje pri
Šentvidu 144, 1225 LUKOVICA, vložek:
4.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
31. 3. 1992; RIFELJ MARTINA, Prevoje pri
Šentvidu 144, 1225 LUKOVICA, vložek:
2.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 31. 3.
1992; RIFELJ MATEJ, Prevoje pri Šentvidu
144, 1225 LUKOVICA, vložek: 2.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 31. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43795
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06948 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/17740/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5622905
Firma: AKSEL d.o.o. Trgovsko podjetje,
Mengeš, Lobodova 30A, Trzin
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Lobodova 30A, Trzin, 1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
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Ustanovitelji: PIRC ANDREJA, Taborska c.
14, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 5. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43796
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06949 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/17762/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5879906
Firma: HROVAT HM - LES trgovina, proizvodnja, storitve, k.d., Domžale
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljanska 88, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 201.000,00 SIT
Ustanovitelji: HROVAT MARKO, LJUBLJANSKA 88, 1230 DOMŽALE, vložek:
200.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
31. 3. 1992; HROVAT NELKA, Ljubljanska 88,
1230 DOMŽALE, vložek: 1.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 22. 12. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43797
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06950 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/17832/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5641390
Firma: ŠPIČEK d.o.o., gostinstvo in turizem, trgovina na debelo in drobno, izobraževanje, izdelava kovinarskih izdelkov…, Trzin, Cankarjeva 12, Mengeš
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Cankarjeva 12, 1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 1.599.507,00 SIT
Ustanovitelji: ERČULJ JOŽEF, Cankarjeva
12, Trzin, 1234 MENGEŠ, vložek:
1.599.507,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 3.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
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Sr-43798
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06951 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/17874/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5866774
Firma: IMPULSE S.L.O. trgovina in posredovanje, d.o.o., IOC Trzin, Špruha 20,
61234 Mengeš
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Špruha 20, 1234 TRZIN
Osnovni kapital: 1.829.000,00 SIT
Ustanovitelji: ALBRECHT KONRAD, Hohenwarth
37,
HOHENWARTH,
vložek:
914.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 8.
1994; VALENTANLIČ KRISTIJAN, Varaždinska
39, VARAŽDIN BARTOLOVEC, vložek:
914.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 8.
1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43799
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06952 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/18028/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5873975
Firma: RELAMPA BIJELIČ k.d., gostinsko
in trgovsko podjetje Ljubljana, Dunajska
160
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Dunajska 160, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 16.000,00 SIT
Ustanovitelji: BIJELIČ TOMISLAV, Puhova
ulica 5, 1113 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 2. 3. 1995;
KOMŠE RAJKO, Pot na mah 18, 1108 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 2. 3. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43800
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06953 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/18157/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5657300
Firma: KOTNIK TRADE trgovina d.o.o.,
Vrhnika
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljanska 10, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 1.513.000,00 SIT

Ustanovitelji: KOTNIK JOŽE, Pot k trojici
17, 1360 VRHNIKA, vložek: 1.513.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43801
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06954 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/18245/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5697620
Firma: RICHVALE GROUP storitve, trgovina in proizvodnja, d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Krekov trg 7, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: STANKOVIĆ MILAN, Ulica Ane
Ziherlove 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
754.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 1.
1997; ŠARANOVIĆ GOJKO, Hudovernikova
ulica 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
754.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 6.
1998.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43802
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06955 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/18415/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5620066
Firma: VILAVI storitveno podjetje, d.o.o.,
Dunajska 156, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dunajska 156, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: KUNSTELJ MITJA, Cesta v
Podboršt 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
754.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 1.
1996; ŠKRLEP ROBI, Cesta v Podboršt 14,
1000 LJUBLJANA, vložek: 377.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 19. 1. 1996; MEHLE
JANKO, Šarhova ulica 32, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 377.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 1. 1996.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske druž-
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be od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43803
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06956 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/18564/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5643902
Firma: ŠARED PODSEDENŠEK & CO. storitveno podjetje, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Dunajska 156, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: PODSEDENŠEK STANISLAV,
Mlinska pot 4, 3330 MOZIRJE, vložek:
4.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
6. 3. 1995; PODSEDENŠEK BLAŽ, Mlinska
pot 4, 3330 MOZIRJE, vložek: 4.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 26. 6. 1996.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43804
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06957 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/18663/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5840457
Firma: PALESTE Podjetje za trgovino in
zastopstva d.o.o., Ljubljana, Viška 4a
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Viška 4a, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZUPANEC MARKO, Obala
118,
6320
PORTOROŽ,
vložek:
1.508.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 12. 1997.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43805
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06958 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/18951/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5630819
Firma: ROBINZON, svetovanje d.o.o.,
Domžale
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Miklošičeva 1c, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT

Št.

Ustanovitelji: SOUISSI MARJETA, Župančičeva 7, 1230 DOMŽALE, vložek: 750.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43806
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06959 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/19184/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5655285
Firma: KAMARO trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o., Lobodova 2 b, Trzin
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Lobodova 2 b, Trzin, 1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 1.584.000,00 SIT
Ustanovitelji: DANE MARJETA, Lobodova 2
B, 1234 MENGEŠ, TRZIN, vložek:
1.584.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 4.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43807
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06960 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/19317/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5642957
Firma: PAVE d.o.o., podjetje za proizvodnjo, uvoz, izvoz, trgovino, zastopstvo in posredništvo, Domžale
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljanska 76, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 1.768.000,00 SIT
Ustanovitelji: PAVIĆ ŽARKO, Ljubljanska
76, 1230 DOMŽALE, vložek: 1.768.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43808
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06961 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/19411/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5657563
Firma: ZAVAROVANJE SIMON podjetje za
posredovanje in zastopanje pri zavarovalniških poslih d.o.o., Vrhnika, Jelovškova 6
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Jelovškova 6, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 1.728.658,00 SIT
Ustanovitelji: KRAŠOVEC ANTON, Jelovškova
6,
1360
VRHNIKA,
vložek:
1.728.658,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 7.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43809
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06962 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/19508/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5655803
Firma: ANTURIUM Podjetje za zunanjo in
notranjo trgovino d.o.o., Pšata 48, Dol pri
Ljubljani
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Pšata 48, 1262 DOL PRI LJUBLJANI
Osnovni kapital: 2.431.216,00 SIT
Ustanovitelji: PODOBNIK MONIKA, Pšata
48, 1262 DOL PRI LJUBLJANI, vložek:
2.381.216,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 6.
1992; PODOBNIK VERONIKA, Pšata 48,
1262 DOL PRI LJUBLJANI, vložek: 20.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 6. 1992; PODOBNIK ALOJZ, Pšata 48, 1262 DOL PRI LJUBLJANI, vložek: 20.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 30. 6. 1992; PODRŽAJ ANDREJ, Bojanji vrh 7, 1295 IVANČNA GORICA, vložek:
10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 4.
1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43810
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06963 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/19591/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5659990
Firma: KOROMA d.o.o., podjetje za trgovina na drobno in debelo Prevoje 117,
1225 Lukovica
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Prevoje 117, 1225 LUKOVICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
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Ustanovitelji: KOTNIK MARKO, Prevoje
117, 1225 LUKOVICA, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 8. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43811
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06964 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/19738/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5850789
Firma: KOVINOSTIL podjetje za načrtovanje, posredovanje in trgovino d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Zvonarska 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.681.577,00 SIT
Ustanovitelji: ZADNIKAR JOŽE, Gmajna
54a, 1357 NOTRANJE GORICE, vložek:
1.611.577,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 7.
1992; ZADNIKAR JANA, Gmajna 54a, 1357
NOTRANJE GORICE, vložek: 70.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 22. 7. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43812
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06965 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/19949/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5815339
Firma: MARABU POŠEBAL podjetje za
trženje, proizvodnjo in zastopstvo k.d, Dob
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Erjavčeva 8a, 1233 DOB
Osnovni kapital: 102.000,00 SIT
Ustanovitelji: POŠEBAL MARTINA, Erjavčeva 8 a, 1233 DOB, vložek: 100.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 9. 9. 1992; POŠEBAL PETRA, ERJAVČEVA 8A, 1233 DOB,
vložek: 2.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 4. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
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Sr-43813
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06966 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/20072/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5679974
Firma: MOJA MALENKOST Turistično,
gostinsko in trgovsko podjetje Moravče
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Katarija - Grmače 31, 1251 MORAVČE
Osnovni kapital: 1.715.300,00 SIT
Ustanovitelji: PRELOVŠEK VERA, Katarija Grmače št. 31, 1251 MORAVČE, vložek:
1.715.300,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 10.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43814
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06967 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/20273/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5690382
Firma: ŠPAKI Trgovina, proizvodnja in
storitve, d.o.o. Vrhnika, Drenov grič 165
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Drenov grič 165, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 1.695.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠPAROVEC FRANC, Drenov
grič 165, 1360 VRHNIKA, vložek: 847.500,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 11. 1992; ŠPAROVEC DARINKA, Drenov grič 165, 1360 VRHNIKA, vložek: 847.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 4. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43815
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06968 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/20298/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5680425
Firma: IMPOS TRADE Podjetje za trgovino in storitve, d.o.o. Domžale
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Slamnikarska 18, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 2.813.000,00 SIT
Ustanovitelji: MIŠIĆ IVICA, Gradiščak 62,
ČAKOVEC, HRVATSKA, vložek: 2.813.000,00

SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 5. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43816
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06969 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/20492/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5696585
Firma: HOLZ podjetje za storitve, obdelavo in trgovino, d.o.o., Pionirska 15, Nožice, Radomlje
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Pionirska 15, 1235 NOŽICE RADOMLJE
Osnovni kapital: 2.440.000,00 SIT
Ustanovitelji: BRLEC FRANC, Pionirska 15,
1235
NOŽICE,
RADOMLJE,
vložek:
2.440.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 6.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43817
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06970 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/20535/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5693306
Firma: FANATIC Trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o. Domžale
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Šentvid pri Lukovici 44, 1230
DOMŽALE
Osnovni kapital: 1.518.672,00 SIT
Ustanovitelji: ERČULJ ROBERT, Šentvid
44, 1225 LUKOVICA, vložek: 759.336,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 11. 1992; ERČULJ STANISLAVA, Šentvid 44, 1225 LUKOVICA, vložek: 759.336,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 27. 11. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Sr-43818
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06971 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/20578/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5698065
Firma: REALSTAR ŠUŠTAR trženje, k.d.,
Medvode
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Vikrče 35, 1215 MEDVODE
Ustanovitelji: SAJOVIC - ŠUŠTAR IRENA,
Spodnje Pirniče 51 b, 1211 LJUBLJANA
ŠMARTNO, vložek: 100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 12. 1992; ŠUŠTAR MITJA,
Sp. Pirniče 51/b, 1000 LJUBLJANA-ŠMARTNO, odg.s svojim premož., vstop: 26. 10.
2000.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43819
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06972 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/20636/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5717663
Firma: TS MARKETING Export-import,
servis in trgovina d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Pot heroja Trtnika 45, 1261 DOBRUNJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: JANČIGAJ ROBERT, Zavetiška 12, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 4.
1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43820
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06973 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/21024/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5714427
Firma: ING AGE proizvodnja, inženiring
in storitve, d.o.o., Mengeš, Liparjeva 6
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Liparjeva 6, 1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 1.504.000,00 SIT
Ustanovitelji: GOLOB ANTON, Ulica Pohorskega bataljona 55, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.504.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 8. 1997.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
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podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43821
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06974 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/21192/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5715229
Firma: SOLID PRO-B Proizvodnja, storitve, trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Srednje Jarše Kamniška 7, 1230
DOMŽALE
Osnovni kapital: 1.760.000,00 SIT
Ustanovitelji: PAVLIČ BARBARA, Kamniška
7, Srednje Jarše, 1230 DOMŽALE, vložek:
1.760.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 1.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43822
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06975 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/21564/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5857899
Firma: SPECTRUM podjetje za trgovino
d.o.o., Trzin
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Mengeška cesta 53 a, 1234 TRZIN
Osnovni kapital: 1.682.102,00 SIT
Ustanovitelji: KRIŽMAN ANDREJ, Mengeška c. 53 A, 1234 TRZIN, vložek: 706.402,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 12. 1992; KRIŽMAN ANDREJA, Mengeška c. 53 A, 1234 TRZIN, vložek: 975.700,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 28. 12. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43823
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06976 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/21592/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5726859
Firma: HALO-ARIJA Podjetje za trgovino
in storitve d.o.o., Zagradec
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Gabrovka 26, 1303 ZAGRADEC
Osnovni kapital: 1.503.205,00 SIT
Ustanovitelji: ČERNIVEC TEREZIJA, Gabrovka pri Zagrdcu št. 26, 1303 ZAGRADEC,
vložek: 1.348.205,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 2. 1993; ČERNIVEC ANTON, Gabrovka pri Zagradcu št. 26, 1303 ZAGRADEC, vložek: 155.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 6. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43824
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06977 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/21728/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5459184
Firma: TKALEC IN TKALEC Rent-a-car,
storitve in prodaja d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Ljubljanska 97, 1230 DOMŽALE
Ustanovitelji: TKALEC MARIA, Ljubljanska
97, 1230 DOMŽALE, odg.s svojim premož.,
vstop: 5. 5. 1994; TKALEC ZLATKO, Ljubljanska 97, 1230 DOMŽALE, odg.s svojim premož., vstop: 7. 3. 2000.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43825
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06978 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/21201/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5700345
Firma: GRAFIS TISKARNA podjetje za
grafično dejavnost, založništvo, ekonomsko propagando ter notranjo in zunanjo trgovino, d.o.o., Logatec
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Tržaška cesta št. 6, 1000 LOGATEC
Osnovni kapital: 1.540.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠKRLJ JANEZ, Mestni trg 17,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.540.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 5. 1. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
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št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43826
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06979 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/21291/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5734711
Firma: D.R.MAC Podjetje za proizvodnjo,
trgovino in inženiring d.o.o., Hudo 29, Radomlje
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Hudo 29, 1235 RADOMLJE
Osnovni kapital: 1.870.000,00 SIT
Ustanovitelji: GERČAR VALERIJA, Hudo 29,
1235 RADOMLJE, vložek: 1.122.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 30. 9. 1992; DORČIČ
ROBERT, Jelovškova ul. 12, Duplica, 1240
KAMNIK, vložek: 748.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 9. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43827
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06980 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/21849/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5818842
Firma: PRAMEX - PRAŠNIKAR & CO. Podjetje za gostinstvo, trgovino in proizvodnjo
d.n.o. Domžale
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Krumperška 12b, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 990.398,00 SIT
Ustanovitelji: PRAŠNIKAR DUŠAN, Krumperška 12B, 1230 DOMŽALE, vložek:
495.199,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
29. 3. 1995; PRAŠNIKAR NADA, Krumperška
12B, 1230 DOMŽALE, vložek: 495.199,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 29. 3. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43828
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06981 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/21858/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5739004
Firma: FLYTEC podjetje za zastopanje
Bergantova 1, Trzin, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Bergantova 1, 1234 TRZIN
Osnovni kapital: 1.646.500,00 SIT
Ustanovitelji: ČIČEROV PETER, Bergantova 1, 1234 TRZIN MENGEŠ, vložek:
1.646.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 3.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43829
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06982 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/21957/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5748097
Firma: HEPUS Podjetje za storitve, trgovino in posredovanje d.o.o. Logatec
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Klanec 9 b, 1370 LOGATEC
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SIVEC STANISLAV, Klanec 9
b, 1370 LOGATEC, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 3. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43830
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06983 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/21965/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5740177
Firma: TREME TABAKOVIĆ IN OSTALI
družba za storitvene dejavnosti d.n.o., Videm-Dobrepolje, Videm 46
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Videm 46, 1312 VIDEM - DOBREPOLJE
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: TABAKOVIĆ REDŽO, Todorovo 1, VELIKA KLADUŠA, vložek: 90.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 16. 12.
1992; KAUKOVIČ IRENA, Prijateljev trg št. 2,
1310 RIBNICA, vložek: 10.000,00 SIT, odg.s
svojim premož., vstop: 22. 12. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sod-

nega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43831
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06984 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/22154/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5742803
Firma: TLIVEKS Proizvodno, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Radomlje
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Opekarniška ulica 15, 1235 RADOMLJE
Osnovni kapital: 1.582.000,00 SIT
Ustanovitelji: MLEKUŽ TJAŠA, Žebljarska
pot 14, 1240 KAMNIK, vložek: 791.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 3. 1993; POGAČAR ROBERT, Opekarniška ul. 15, 1235 RADOMLJE, vložek: 791.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 3. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43832
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06985 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/22215/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5737605
Firma: PIGVAL trgovina in storitve d.o.o.
Vrhnika
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Mrakova 6, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: DRAŠLER DEAN, Stara cesta
3, 1360 VRHNIKA, vložek: 1.500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 25. 3. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43833
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06986 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/22240/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5855250
Firma: MAXI AUTO Trgovina in posredovanje, d.o.o., Ljubljana, Koprska 104
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Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Koprska 104, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ERNESTL ALEŠ, Na jami 1,
1000 LJUBLJANA, vložek: 750.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 16. 10. 1995; DUHOVNIK ANDREJ, Rovšnikova 6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 750.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 16. 10. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43834
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06987 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/22313/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5755077
Firma: TAMT Podjetje za trgovino na
drobno in debelo, uvoz in izvoz d.o.o. Grosuplje
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Žalna 15, 1290 GROSUPLJE
Osnovni kapital: 1.922.856,00 SIT
Ustanovitelji: KOLARIČ ŠTEFAN, Žalna 15,
1290 GROSUPLJE, vložek: 1.922.856,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 3. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43835
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06988 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/22365/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5747759
Firma: J. & B. KONJAR trgovsko podjetje, Gerbičeva 51, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Gerbičeva 51, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.680.000,00 SIT
Ustanovitelji: KONJAR JANEZ, Gerbičeva
51, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.680.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 4. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
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izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43836
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06989 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/22614/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5874777
Firma: KOS - LES d.o.o., podjetje za proizvodnjo, trgovino, izvoz in uvoz Medvode,
Golo brdo 2
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Golo brdo 2, 1215 MEDVODE
Osnovni kapital: 1.554.136,00 SIT
Ustanovitelji: KOSEC STANISLAV, Golo brdo 2, 1215 MEDVODE, vložek: 1.554.136,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 3. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43837
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06990 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/22681/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5742374
Firma: F M TRADE - FAJDIGA IN FAJDIGA trgovina, proizvodnja, zastopstva, d.n.o.
Zaklanec
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Zaklanec 24 A, 1354 HORJUL
Osnovni kapital: 115.000,00 SIT
Ustanovitelji: FAJDIGA MIRKO, Zaklanec 24
A, 1354 HORJUL, vložek: 57.500,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 20. 3. 1995; FAJDIGA FRANC, Zaklanec 24 A, 1354 HORJUL,
vložek: 57.500,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 20. 3. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43838
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06991 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/22819/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5788021
Firma: SUN TRADE trgovsko podjetje
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Celovška 264, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.702.102,00 SIT
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Ustanovitelji: ŠIRCA LJUBOMIRA, Kidričevo naselje 24, 6230 POSTOJNA, vložek:
851.051,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 5.
1993; CIGALE PETER, Želimlje 80, Želimlje,
1291 ŠKOFLJICA, vložek: 851.051,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 11. 9. 1998.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43839
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06992 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/22833/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5750938
Firma: PRO-AL, podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Tržaška 131a, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Tržaška 131 a, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PROSEN ALJOŠA, Dobrunje
c. 13. julija 44, 1261 LJUBLJANA-DOBRUNJE, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 4. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43840
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06993 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/22851/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5782848
Firma: LESTENČEK trgovina, d.o.o.,
Domžale, Poljanska cesta 15
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Poljanska cesta 15, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: IVANČIČ BOŠTJAN, Poljska
cesta 15, 1230 DOMŽALE, vložek:
100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 4.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
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Sr-43841
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06994 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/23105/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5771498
Firma: LESGRO - PRISTAVEC & CO., podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.n.o. Borovnica
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Miklavičeva 4, 1353 BOROVNICA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: PRISTAVEC ANTON, Miklavčičeva 4, 1353 BOROVNICA, vložek:
50.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
11. 5. 1993; PERŠIN JAKOB STANISLAV,
LJUBLJANSKA C. 49, 1353 BOROVNICA, vložek: 50.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 16. 5. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43842
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06995 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/23414/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5782198
Firma: T & RCO trgovsko in proizvodno
podjetje, d.o.o. Homec
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Bolkova 12, Homec, 1235 RADOMLJE
Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Ustanovitelji: NOVAK ANTON, Bolkova 12,
Homec,
1235
RADOMLJE,
vložek:
1.600.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 4.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43843
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06996 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/23416/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5772443
Firma: LIKO FRS finančno računovodske storitve, d.o.o. Vrhnika
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Tržaška 28, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 8.280.000,00 SIT
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Ustanovitelji: LIKO, D.O.O., Tržaška 28,
1360 VRHNIKA, vložek: 4.280.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 6. 5. 1993; PROFIN D.D.,
Tržaška 28, 1360 VRHNIKA, vložek:
230.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 6.
1994; BAJT BRANISLAV, Begunje 161, 4275
BEGUNJE NA GORENJSKEM, vložek:
40.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 6.
1994; BERČIČ STANISLAV, Zaloška 78 A,
1000 LJUBLJANA, vložek: 80.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 6. 6. 1994; DOBROVOLJC
MARIJA, Gradišnikova 2, 1353 BOROVNICA,
vložek: 190.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 6. 1994; DOBROVOLJC NIKOLAJ, Na Klancu 26, 1360 VRHNIKA, vložek: 80.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 6. 1994; DROBNIČ JANKO, Preserje 40 D, 1352 PRESERJE POD KRIMOM, vložek: 80.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 6. 6. 1994; KOŠČAK - HABAT MOJCA, Ob potoku 15, 1360 VRHNIKA,
vložek: 40.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 6. 1994; GERDINA CIRIL, Ul. Bratov Mivšek 20, 1353 BOROVNICA, vložek:
80.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 6.
1994; VERBIČ ANDREJ, Kuclerjeva 2, 1360
VRHNIKA, vložek: 40.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 6. 1994; HORVAT MARIJA,
Breg 55, 1353 BOROVNICA, vložek:
80.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 6.
1994; JAKOPIČ JOŽICA, Ob potoku 9, 1360
VRHNIKA, vložek: 150.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 6. 1994; JAKOPIČ VANJA, Delavsko naselje 23, 1360 VRHNIKA, vložek:
110.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 6.
1994; JAZBEC ROZALIJA, Cesta na polje 9,
1360 VRHNIKA, vložek: 230.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 6. 6. 1994; JEVEC MARIJA,
Verd 157, 1360 VRHNIKA, vložek:
130.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 6.
1994; KOVAČ FRIDERIK, Na Klisu 4 B, 1360
VRHNIKA, vložek: 80.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 6. 1994; KRAŠOVEC ANDREJ,
Mrakova c. 17, 1360 VRHNIKA, vložek:
80.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 6.
1994; KRAŠOVEC DRAGICA, Pot na Tičnico
8, Dragomer, 1351 BREZOVICA PRI LJUBLJANI, vložek: 140.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 6. 6. 1994; KRŽIČ JANJA, Cesta Krimskega odreda 5, 1360 VRHNIKA, vložek:
130.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 6.
1994; MIKUŽ MARKO, Črni vrh 8, 5274 ČRNI
VRH, vložek: 380.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 6. 6. 1994; MODRIJAN IVANKA, Ul.
Bratov Mivšek 5, 1353 BOROVNICA, vložek:
80.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 6.
1994; MRAK CIRIL, Rašiška ul. 12, 1000
LJUBLJANA, vložek: 80.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 6. 1994; ŽUGELJ ANICA,
Podskrajnik 8 b, 1380 CERKNICA, vložek:
80.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 6.
1994; NAGODE LIJANA, Partizanski tabor 6,
1360 VRHNIKA, vložek: 10.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 6. 6. 1994; PETRIČ JANEZ,
Mejačeva ul. 5, 1353 BOROVNICA, vložek:
40.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 6.
1994; PETRIČ JOŽICA, Verd 177, 1360 VRHNIKA, vložek: 80.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 6. 6. 1994; PETRIČ LEA, Mirke 12,
1360 VRHNIKA, vložek: 130.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 6. 6. 1994; PLESTENJAK
DUŠAN, Molska cesta 14, Log, 1351 BREZOVICA PRI LJUBLJANI, vložek: 80.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 6. 6. 1994; PUNGERČIČ
OLOMIR, Dolinškova ul. 5, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 80.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 6. 1994; RAHNE MOJCA, Ul. Bratov Mivšek 23, 1353 BOROVNICA, vložek:
80.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 6.
1994; ROM FRANJA, Idrijska c. 4, 1360 VRHNIKA, vložek: 180.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 6. 1994; RUPNIK MARJAN, Gradišnikova ul. 18, 1353 BOROVNICA, vložek:
80.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 6.
1994; STRGAR ROMAN, Krožna pot 8 b,
1360 VRHNIKA, vložek: 40.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 6. 6. 1994; ŠUBIC ANDRE-

JA, Tržaška c. 17, 1360 VRHNIKA, vložek:
80.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 6.
1994; ŠTEMPELJ BARBARA, Pot v Jele 14,
1353 BOROVNICA, vložek: 80.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 6. 6. 1994; TRČEK MARJETA, Dol 41, 1353 BOROVNICA, vložek:
110.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 6.
1994; URH DANIJELA, Pot na Košace 8, 1360
VRHNIKA, vložek: 180.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 6. 1994; ŽNIDARŠIČ ROMAN,
Snojeva ul. 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
40.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 6.
1994; MESARIČ MILENA, Poštna ul. 3 b,
1360 VRHNIKA, vložek: 100.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 6. 6. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43844
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06997 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/23584/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5770521
Firma: DERMA družba za proizvodnjo in
trgovino z usnjem, d.o.o. Domžale, Slamnikarska 1
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Slamnikarska 1, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: FIŠER MARJETA ML., Prešernova 21, 1235 RADOMLJE, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 31. 5.
1993; ANDREJKA MARTIN, Vrba 15, 1225
LUKOVICA, vložek: 750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 9. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43845
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07004 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/02353/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5290333
Firma: FAS podjetje za predelavo kovin
in plastike, d.o.o. Košiše 9 a, 61240 Kamnik
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Košiše 9 a, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: SITAR FRANC, Košiše 9 a,
1240 KAMNIK, vložek: 751.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 1. 9. 1989; SITAR MIRJAM,
Košiše 9 a, 1240 KAMNIK, vložek:
751.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 9.
1989.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43846
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07005 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/04221/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5320534
Firma: LES-EX podjetje za izdelavo, proizvodnjo in trgovino lesenih pletarskih in
tekstilnih izdelkov domače in umetne obrti
d.o.o. Križ 23/a, 61218 Komenda
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Križ 23/a, 1218 KOMENDA
Osnovni kapital: 2.358.000,00 SIT
Ustanovitelji: OGOREVC IGOR, Križ 23/a,
1218 KOMENDA, vložek: 2.358.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 4. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43847
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07006 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/04320/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5533619
Firma: RESA REMS IN STOJC proizvodnja, trgovina, storitve d.n.o., V. ulica 11,
Homec, Radomlje
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: V. ulica 11, Homec, 1235 RADOMLJE
Osnovni kapital: 6.000,00 SIT
Ustanovitelji: STOJC ALENKA REMS, V. ulica 11, Homec, 1235 RADOMLJE, vložek:
2.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
19. 1. 1990; REMS VINCENC, Gostinčeva 53,
1235 RADOMLJE, vložek: 2.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 5. 10. 1991;
STOJC BRANKO, V. ulica 11, Homec, 1235
RADOMLJE, vložek: 2.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop: 20. 4. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Št.

Sr-43848
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07007 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/04540/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5335043
Firma: TETRA podjetje za marketing, svetovanje, posredovanje, izdelavo izdelkov,
zastopstvo, storitve, trgovino in gostinstvo,
d.o.o., Litija
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Cesta Zasavskega bataljona 25,
1270 LITIJA
Osnovni kapital: 1.501.542,00 SIT
Ustanovitelji: ŠVARC DANICA, Cesta Zasavskega bataljona 25, 1270 LITIJA, vložek:
750.771,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 1.
1990; ŠVARC MILAN, Cesta Zasavskega bataljona 25, 1270 LITIJA, vložek: 750.771,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43849
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07008 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/04552/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5334713
Firma: TIŠA, KALAN & KALAN d.n.o.,
Medvode
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Spodnja Senica 29, 1215 MEDVODE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KALAN VALENTIN, Spodnja
Senica 29, 1215 MEDVODE, vložek:
1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
15. 9. 1994; KALAN IVANKA, Spodnja Senica
29, 1215 MEDVODE, vložek: 1.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 15. 9. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43850
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07009 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/04854/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5335710
Firma: B & J poslovno tehnične storitve
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Golo Brdo 150, 1215 MEDVODE
Osnovni kapital: 1.521.000,00 SIT
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Ustanovitelji: PRAPROTNIK BOJAN, Golo
Brdo 150, 1215 MEDVODE, vložek:
760.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 1.
1990; PRAPROTNIK JANKA, Škofjeloška 127,
1215 MEDVODE, vložek: 760.500,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 17. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43851
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07010 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/05254/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5338395
Firma: PANDEV IN KERN Podjetje za marketing, svetovanje, posredovanje, zastopstvo, trgovino in gostinstvo, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Zgornje Pirniče 82, 1215 MEDVODE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: PANDEV BOJAN, Zgornje Pirniče 82, 1215 MEDVODE, odg.s svojim premož., vstop: 28. 2. 1990; KERN MIRAN, Ulica k studencu 1, 1215 MEDVODE, odg.s svojim premož., vstop: 27. 5. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43852
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07011 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/05258/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5347106
Firma: BELA podjetje za marketing in trgoivno, Domžale, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Rojska 18 D, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 1.510.000,00 SIT
Ustanovitelji: PREPADNIK FRANC, Bistriška
7, 1230 DOMŽALE, vložek: 1.510.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 3. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
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Sr-43853
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07012 z dne 11. 5.
2001 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: 5334462
Firma: IN BOUTIQUE EXCLUSIVE družba
za proizvodnjo in trgovino d.o.o., Kamnik
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Loke 15, 1219 LAZE V TUHINJU
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠUŠTAR JANEZ, Loke 15,
1219 LAZE V TUHINJU, vložek: 701.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 3. 1990; ŠUŠTAR MILENA, Loke 15, 1219 LAZE V TUHINJU, vložek: 701.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 25. 1. 1995; ŠUŠTAR JANEZ ZLATO,
Loke 15, 1219 LAZE V TUHINJU, vložek:
50.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 1.
1995; ŠUŠTAR MARUŠA MARIJA, Loke 15,
1219 LAZE V TUHINJU, vložek: 50.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 1. 1996.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43854
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07013 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/05792/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5358205
Firma: JANGO - K marketing in storitve,
d.o.o. Kamnik, Ulica L. Stiasnyja 4
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ulica L. Stiasnyja 4, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 1.504.000,00 SIT
Ustanovitelji: GOBEC JANJA, Ulica L. Stiasnyja 4, 1240 KAMNIK, vložek: 1.504.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 10. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43855
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07014 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/06635/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5359660
Firma: TIMIT družba za trgovino na debelo in drobno z mešanim blagom, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dunajska 178, 1000 LJUBLJANA
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Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: KUMER ZORAN, Vilenska 12,
2312 OREHOVA VAS, vložek: 1.502.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43856
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07015 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/06923/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5411432
Firma: BESTRADE trgovina na drobno in
debelo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Zagorica 14/a, 1242 STAHOVICA
Osnovni kapital: 1.615.464,10 SIT
Ustanovitelji: URŠIČ BREDA, Zagorica nad
Kamnikom 14/a, 1242 STAHOVICA, vložek:
965.140,10 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1990; URŠIČ EMIL, Zagorica nad Kamnikom
14/a, 1242 STAHOVICA, vložek: 650.324,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 12. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43857
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07016 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/07007/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5368120
Firma: TAIDA podjetje za proizivodnjo,
trgovino in storitve, d.o.o., Kamnik, Glavni
trg 26
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Glavni trg 26, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: POGAČAR JOŽE, Glavni trg
26, 1240 KAMNIK, vložek: 1.500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 26. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-43858
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07017 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/07802/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5389062
Firma: DUH Trgovina na debelo in drobno, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Horjulska 20, 1356 DOBROVA
Osnovni kapital: 1.524.000,00 SIT
Ustanovitelji: DUH BOJAN, Horjulska 20,
1356 DOBROVA, vložek: 1.524.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 27. 6. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43859
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07018 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/07863/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5398614
Firma: INKO KONDRIČ INGE IN TOMAŽ
družba za svetovanje, zastopanje in trgovino, d.n.o. 61356 Dobrova, Brezje 32 a
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Brezje 32 a, 1356 DOBROVA
Osnovni kapital: 4.000,00 SIT
Ustanovitelji: KONDRIČ INGE, Brezje 32 a,
1356 DOBROVA, vložek: 2.000,00 SIT, odg.s
svojim premož., vstop: 18. 6. 1990; KONDRIČ
TOMAŽ, Brezje 32 a, 1356 DOBROVA, vložek: 2.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop: 11. 11. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43860
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07019 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/07929/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5409217
Firma: COMPAL Inženiring, servis in trgovina, d.o.o., Kamnik
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Bistriška cesta 2, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 1.555.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZUPANČIČ ALEŠ, Bistriška cesta 2, 1240 KAMNIK, vložek: 1.555.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 8. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
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prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43861
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07020 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/08193/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5393833
Firma: ZGONEC proizvodnja in trgovina,
k.d., Ljubljana
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Medvedova cesta 22, 1000
LJUBLJANA
Ustanovitelji: BREŽNJAK ANA, Medvedova
cesta 22, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 10. 1997; ZGONEC DRAGO, Podhojni hrib 11, 1314 ROB,
odg.s svojim premož., vstop: 23. 10. 1997.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43862
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07022 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/08731/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5421969
Firma: MIEX podjetje za trgovinsko dejavnost in storitve d.o.o. Vače pri Litiji
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Slivna 15, 1252 VAČE PRI LITIJI
Osnovni kapital: 1.517.000,00 SIT
Ustanovitelji: KIMOVEC JANEZ, Slivna 15,
1252 VAČE PRI LITIJI, vložek: 1.517.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 9. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43863
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07023 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/09297/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5427738
Firma: MAC YAVICH, MEKJAVIĆ IN DRUŽBENIK d.n.o. strokovno svetovanje, posre-
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dovanje in zastopanje, Ljubljana, Tugomerjeva 2
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Tugomerjeva 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: PRETNAR MEKJAVIĆ BREDA,
Tugomerjeva 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
6. 9. 1990; B. MEKJAVIĆ IGOR PROF. DR.,
Star trg 4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 6. 9. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43864
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07024 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/10104/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5454522
Firma: ŠTUPAR & CO podjetje za poslovne storitve, d.n.o. Kamnik
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Vrhpolje 37, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠTUPAR DARINKA, Vrhpolje
37, 1240 KAMNIK, vložek: 1.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 3. 5. 1994; ŠTUPAR ALBERT, Vrhpolje 37, 1240 KAMNIK,
vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 3. 5. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43865
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07025 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/10212/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5445493
Firma: BALESTRA Podjetje za trgovino in
proizvodnjo, d.o.o., Medvode, Rakovnik 14
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Rakovnik 14, 1215 MEDVODE
Osnovni kapital: 1.542.000,00 SIT
Ustanovitelji: COTIČ MILAN, RAKOVNIK
14, 1215 MEDVODE, vložek: 1.542.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
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izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43866
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07026 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/10532/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5672228
Firma: B.P.R. - PAVLOVIČ Računalniške
rešitve k.d. Ljubljana
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Rožna dolina c. II/39, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Ustanovitelji: PAVLOVIČ BOŠKO, ROŽNA
DOLINA C. II/39, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
8. 8. 1990; PAVLOVIČ JOŽEFA, Rožna dolina
II/39, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 6. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43867
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07027 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/10556/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5454034
Firma: SLAMA & PATT Trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o., Šmarca, Drnovo 2,
Kamnik
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Šmarca, Drnovo 2, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Ustanovitelji: SLAPAR TOMAŽ, Šmarca, Drnovo 2, 1240 KAMNIK, vložek: 800.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 11. 1990; SLAPAR MARJANCA, Šmarca, Drnovo 2, 1240
KAMNIK, vložek: 800.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 11. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43868
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07028 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/11451/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5488354
Firma: MAWATON - MARK trgovina, gostinstvo in storitve v gradbeništvu, d.o.o.;

Stran

2746 / Št. 42 / 30. 5. 2001

61211 Ljubljana, Ulica Janeza Rožiča 12
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ulica Janeza Rožiča 12, 1211
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.047.043,00 SIT
Ustanovitelji: OPREŠNIK MARIJA, Ulica Janeza Rožiča 12, 1211 LJUBLJANA, vložek:
2.047.043,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43869
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07029 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/12087/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5841038
Firma: DINOL podjetje za poslovne storitve, kooperacijo in trgovino, d.o.o., Matije
Blejca 6, 1240 KAMNIK
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Matije Blejca 6, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 1.593.000,00 SIT
Ustanovitelji: HUŠIĆ SLAVICA, Matije Blejca 6, 1240 KAMNIK, vložek: 1.593.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 12. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43870
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07030 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/12585/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5497779
Firma: MATEJA trgovina in gostinstvo
d.o.o. Dobrova Polhograjska c.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Polhograjska cesta, 1356 DOBROVA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZDEŠAR IVICA, Šujica 41,
1356 DOBROVA, vložek: 750.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 27. 5. 1991; ZDEŠAR VIKTOR, Šujica 41, 1356 DOBROVA, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 5.
1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja go-
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spodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43871
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07031 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/12802/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5503523
Firma: GPG KOOP Podjetje za izvajanje
gradbenih del, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Cesta dveh cesarjev 393, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: GRADBENO PODJETJE
GROSUPLJE, Taborska 13, 1290 GROSUPLJE, vložek: 700.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 18. 6. 1991; BABNIK MARIJA, Dolgi
most 26, 1000 LJUBLJANA, vložek:
65.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 6.
1991; BALAJ SADIK, Leninov trg 16, 1000
LJUBLJANA, vložek: 130.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 6. 1991; BAŠIČ BAJRO,
Iga Grudna 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
65.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 6.
1991; ĐOGIĆ FATIMA, Kersnikova 7, 1290
GROSUPLJE, vložek: 65.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 6. 1991; FILIPIN SLAVKO,
Leninov trg 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
65.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 6.
1991; FORIĆ IDRIZ, Tomšičevih brigad 18,
1000 LJUBLJANA, vložek: 65.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 18. 6. 1991; HOĐA AHMED,
Veljko Vlahović 20, PRIZREN, vložek:
130.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 6.
1991; KOLČEVSKI DOBRIVOJE, Marksa i Engelsa 30, STRUGA, vložek: 130.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 18. 6. 1991; MAKSIMOVIĆ DRAGAN, Na zelenici 7, 1360 VRHNIKA,
vložek: 130.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 6. 1991; ORAŽEM ANDREJ, Vinterca 11,
1000 LJUBLJANA, vložek: 65.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 18. 6. 1991; PETROVIĆ
LJUBOMIR, Nova pot 42, 1357 NOTRANJE
GORICE, vložek: 65.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 6. 1991; SELAN RUDI, Pod topoli 60, 1000 LJUBLJANA, vložek: 65.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 6. 1991; STOJANOVIĆ STANOJKO, Milorada Veličkovića,
1000 LJUBLJANA, vložek: 130.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 18. 6. 1991; TOPOLOVEC JURE, V Murglah 75c, 1000 LJUBLJANA, vložek: 130.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 18. 6. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43872
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07032 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/12949/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5509297
Firma: JESEN storitveno podjetje d.o.o.
Volčji Potok 45 a, Radomlje
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo

Sedež: Volčji Potok 45 a, 1235 RADOMLJE
Osnovni kapital: 1.515.568,00 SIT
Ustanovitelji: TOMELJ JOŽE, Volčji potok
45/a,
1235
RADOMLJE,
vložek:
1.515.568,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 7.
1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43873
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07033 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/13654/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5592216
Firma: CARAMELLA - PETEK & CO podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve,
d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Vilharjeva 13, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: PETEK MILAN, Vilharjeva 13,
1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 26. 8. 1993;
PETEK ALOJZIJA, Vilharjeva 13, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim premož., vstop: 9. 3.
1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43874
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07034 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/13962/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5538572
Firma: TOM PLEŠKO M & T podjetje za
gostinstvo, turizem, organizacijo prevozov
in trgovino d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Dragomer, Rožna pot 1, 1351
BREZOVICA PRI LJUBLJANI
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: PLEŠKO MITJA, Rožna pot 1,
Dragomer, 1351 BREZOVICA PRI LJUBLJANI, vložek: 4.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop: 26. 11. 1991; PLEŠKO TOMAŽ,
Rožna pot 1, Dragomer, 1351 BREZOVICA
PRI LJUBLJANI, vložek: 4.000,00 SIT, odg.s
svojim premož., vstop: 12. 12. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: -

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43875
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07035 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/14660/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5554586
Firma: HUJKA d.o.o. Trgovanje in storitve, Ljubljana-Šentvid
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Tacenska 65, 1210 LJUBLJANA-ŠENTVID
Osnovni kapital: 1.537.102,00 SIT
Ustanovitelji: ERJAVEC MILAN, TACENSKA
65, 1210 LJUBLJANA ŠENTVID, vložek:
1.537.102,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 10.
1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43876
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07036 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/14931/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5569818
Firma: POLENO lesno predelovalno, kovinsko, kovinska galanterija in trgovina
d.o.o. Litija
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Valvazorjev trg 23, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: VOLK MARIJA, Valvazorjev trg
23, 1270 LITIJA, vložek: 1.508.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 2. 9. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43877
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07037 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/15366/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5556589
Firma: HAAT - HABJAN T & T trgovina,
marketing, storitve, d.n.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Zg. Gameljne 31 a, 1211 LJUBLJANA-ŠMARTNO

Št.

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: HABJAN TANJA, Zg. Gameljne 31/a, 1211 LJUBLJANA-ŠMARTNO, vložek: 4.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop: 20. 1. 1992; HABJAN TJAŠA, Zg. Gameljne 31/a, 1211 LJUBLJANA-ŠMARTNO, vložek: 4.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 30. 3. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43878
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07038 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/15467/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5823340
Firma: LESTRO d.o.o., trgovsko, proizvodno in kooperacijsko podjetje Nova vas,
Benete 1
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Benete 1, 1385 NOVA VAS
Osnovni kapital: 1.614.000,00 SIT
Ustanovitelji: ROT DUŠAN, Benete št. 1,
1385 NOVA VAS, vložek: 1.604.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 18. 1. 1992; ROT STANISLAVA, Benete št. 1, 1385 NOVA VAS, vložek: 10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43879
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07039 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/15611/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5578868
Firma: N.N. Usnjena konfekcija, d.o.o.,
Kamnik
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ogrinčeva 12a, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 2.369.958,03 SIT
Ustanovitelji: GLAVAČ MIHAELA, Ulica Josipa Ogrinca 12 A, 1240 KAMNIK, vložek:
789.986,01 SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 2.
1992; ALEKSIČ DRAGAN, Ulica Matije Blejca
16, 1240 KAMNIK, vložek: 789.986,01 SIT,
ne odgovarja, vstop: 14. 2. 1992; ZRIMŠEK
IVAN, Zikova ulica 3, 1240 KAMNIK, vložek:
789.986,01 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 8.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je do-
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pustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43880
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07040 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/15746/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5579678
Firma: MOJA DOLINA ŽEBALJEC IN
OSTALI d.n.o., prevozništvo in trgovina
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Potok 3A, 1219 LAZE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽEBALJEC RAJKO, Potok 3
a, 1219 LAZE V TUHINJU, vložek: 4.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 5. 2. 1992;
ŽEBALJEC MANJA, Potok 3 a, 1219 LAZE V
TUHINJU, vložek: 4.000,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 5. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43881
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07041 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/15773/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5591520
Firma: AVTONEGA MEGLIČ IN OSTALI
d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Zbilje 55, 1215 MEDVODE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: MEGLIČ VINCENCIJA, Zbilje
55, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 21. 2. 1992; MEGLIČ DRAGO, Zbilje 55, 1215 MEDVODE,
vložek: 4.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 15. 12. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43882
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07042 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/15989/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5586607
Firma: KOMATAR - E.K.S. & CO. inženiring, d.n.o., Kamnik, Kersnikova 15
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Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Kersnikova 15, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOMATAR SLAVKO, Kersnikova 15, 1240 KAMNIK, vložek: 4.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 27. 2. 1992; KOMATAR LILIJANA, Kersnikova 15, 1240 KAMNIK, vložek: 4.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop: 10. 5. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43883
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07043 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/16214/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5591104
Firma: NEW TRADING, TUŠKEJ IN DRUGI notranja in zunanja trgovina, gospodarsko sveto- vanje, posredovanje in trgovske
storitvene dejav- nosti, d.n.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Tischlerjeva 22, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Ustanovitelji: TUŠKEJ FRANC, Tischlerjeva
22, 1000 LJUBLJANA, vložek: 5.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 23. 2. 1992; TUŠKEJ LJUDMILA, Tischlerjeva 22, 1000 LJUBLJANA, vložek: 5.000,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 30. 3. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43884
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07044 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/16285/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5590183
Firma: HAUPTMAN podjetje za trgovino
z zdravilnimi zelišči in storitve d.o.o. Litija
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Grbinska ul. 8, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 1.506.000,00 SIT
Ustanovitelji: HAUPTMAN DUŠAN, Grbinska ul. 8, 1270 LITIJA, vložek: 753.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 3. 1992; STOILOVSKI DR. VESNA, Brodarska ul. 8, 1270
LITIJA, vložek: 753.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 15. 6. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sod-
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nega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43885
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07045 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/16749/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5596041
Firma: O.MOJCA d.o.o., podjetje za trgovino in storitve Rakek
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Trg padlih borcev 1, 1381 RAKEK
Osnovni kapital: 1.602.430,00 SIT
Ustanovitelji: OPEKA MARIJA, Partizanska
cesta 6, 1381 RAKEK, vložek: 1.602.430,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43886
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07046 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/16785/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5609771
Firma: BAROM ZUPANČIČ & CO. elektroinstalacije in storitve d.n.o. Motnik
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Motnik 30, 1221 MOTNIK
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZUPANČIČ BOŽO, Motnik 30,
1221 MOTNIK, vložek: 4.000,00 SIT, odg.s
svojim premož., vstop: 23. 4. 1992; GORJUP
MARJO, Cankarjeva 36, 1240 KAMNIK, vložek: 4.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop: 23. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43887
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07047 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/17019/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5596076
Firma: BRIN-LOŽ d.o.o., Podjetje za proizvodnjo in promet, LOŽ

Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Nadlesk 44, 8342 STARI TRG
PRI LOŽU
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOMIDAR JOŽE, Nadlesk 44,
1386 STARI TRG PRI LOŽU, vložek:
1.125.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 4.
1992; TOMŠIČ MATJAŽ, Klemenova ulica 21a,
1000 LJUBLJANA, vložek: 375.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 10. 5. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43888
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07048 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/17030/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5595681
Firma: KORTOS - HAŠAJ & CO trgovina,
proizvodnja, storitve, d.n.o. Komenda
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Gora 1b, 1218 KOMENDA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: HAŠAJ JOŽEF, Gora 1b,
1218 KOMENDA, vložek: 4.000,00 SIT, odg.s
svojim premož., vstop: 30. 3. 1992; FICKO HAŠAJ SANDRA, Gora 1b, 1218 KOMENDA,
vložek: 4.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 19. 1. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43889
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07049 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/17119/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5593514
Firma: EMB-TRGOVINA ČEH d.n.o. import-export, Vodice
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Lebarška pot 19, 1217 VODICE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČEH VLASTA, Lebaška pot 19,
1217 VODICE, vložek: 4.000,00 SIT, odg.s
svojim premož., vstop: 8. 3. 1992; ČEH BOGOMIR, Lebarška pot 19, 1217 VODICE, vložek: 4.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop: 8. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: -
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za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43890
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07050 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/17450/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5606616
Firma: NEVAL podjetje za trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Celovška 122
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Celovška 122, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: VALETIČ NEVENKA, Celovška
122,
1000
LJUBLJANA,
vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 4.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43891
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07051 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/17555/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5648769
Firma: ELE-KOR podjetje za elektro storitve in trgovino, d.o.o., 61211 Šmartno,
Pločanska 3
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Pločanska 3, 1211 ŠMARTNO
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOROŠEC JOŽE, Pločanska
3, 1211 LJUBLJANA-ŠMARTNO, vložek:
800.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 31. 3.
1992; KOROŠEC TATJANA, Pločanska ulica
3, 1211 LJUBLJANA-ŠMARTNO, vložek:
700.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 6.
1996.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43892
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07052 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/17747/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5619203
Firma: LETNAR trgovina na debelo in
drobno, d.o.o., Volčji potok

Št.

Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Volčji potok 24, 1235 RADOMLJE
Osnovni kapital: 2.395.900,00 SIT
Ustanovitelji: LETNAR MARKO, Volčji potok
24, 1235 RADOMLJE, vložek: 1.197.950,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 31. 3. 1992; LETNAR VANJA, Volčji potok 24, 1235 RADOMLJE, vložek: 1.197.950,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 31. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43893
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07053 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/17754/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5629454
Firma: SOJONA trgovina in storitve,
d.o.o. Nadlesk
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Nadlesk 28, 1386 STARI TRG
PRI LOŽU
Osnovni kapital: 1.662.712,20 SIT
Ustanovitelji: OKOLIŠ JANEZ, NADLESK
28, 1386 STARI TRG PRI LOŽU, vložek:
1.662.712,20 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43894
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07054 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/18037/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5656044
Firma: LEE-TRADE d.o.o. podjetje za proizvodnjo, trgovino, gostinstvo, turizem, inženiring, storitve, zunanjo trgovino, Kamnik
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Svetčeva 4, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOMAN TEREZIJA, Svetčeva
4, 1240 KAMNIK, vložek: 1.508.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 27. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja go-
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spodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43895
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07055 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/18304/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5683157
Firma: BENKOVIČ - AMA DABLAM Družba za turizem in šport k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Cankarjeva 55, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: BENKOVIČ JANEZ, Cankarjeva 55, 1240 KAMNIK, odg.s svojim premož.,
vstop: 8. 4. 1992; BENKOVIČ MAJA, Cankarjeva 55, 1240 KAMNIK, vložek: 8.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 17. 3. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43896
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07056 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/18450/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5659841
Firma: CARLEONE ERDANI & CO, podjetje za trgovino, inženiring, proizvodnjo,
gostinstvo in turizem ter storitve, k.d., Kamnik
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Trobelno 1 - Palovče, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 8.800,00 SIT
Ustanovitelji: ERDANI MITJA, Trobelno pri
palovčah 1, 1240 KAMNIK, vložek: 8.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 2. 4. 1992;
POGAČAR MARIJA, Moste 107, 1218 KOMENDA, vložek: 800,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 7. 7. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43897
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07057 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/18587/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5639662
Firma: CORROX inženiring za industrijsko mikrobiologijo d.o.o., Sora 21, Medvode
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
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Sedež: Sora 21, 1000 MEDVODE
Osnovni kapital: 1.864.000,00 SIT
Ustanovitelji: BERCE IGOR, Sora 21, 1215
MEDVODE, vložek: 1.864.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 12. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43898
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07058 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/18595/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5621895
Firma: AVTOŠIV - KRAŠEVEC IN DRUŽABNIK podjetje za trgovino, servis in šiviljstvo, d.n.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Fabianijeva 45, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRAŠEVEC MARJANA, Fabianijeva 45, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
28. 3. 1995; KRAŠEVEC SREČKO, Fabianijeva 45, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 28. 3. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43899
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07059 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/18623/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5696178
Firma: MAKROTOUR INT Podjetje za proizvodnjo in turistične storitve, export-import, d.o.o. Cerknica
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Podskrajnik n.h., 1380 CERKNICA
Osnovni kapital: 1.599.896,00 SIT
Ustanovitelji: BRANISELJ MILAN, Tabor 28,
1380 CERKNICA, vložek: 799.948,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 3. 4. 1992; BRANISELJ
METODA, Tabor 28, 1380 CERKNICA, vložek: 799.948,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 4. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika ozi-
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roma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43900
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07060 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/19054/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5630053
Firma: BUH STBB IN OSTALI Podjetje za
proizvodnjo, trgovino, marketing in turizem,
d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Smelijevo naselje 41, 1386 STARI TRG PRI LOŽU
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: BUH BRANISLAV, Smelijevo
naselje 41, 1386 STARI TRG PRI LOŽU, vložek: 50.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 17. 4. 1992; BUH JANEZ, Smelijevo
naselje 41, 1386 STARI TRG PRI LOŽU, vložek: 50.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 17. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43901
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07061 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/19079/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5864828
Firma: STUDIO 94 trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Duplica
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljanska cesta 58, 1240 DUPLICA
Osnovni kapital: 1.518.000,00 SIT
Ustanovitelji: ANTONIN MIRAN, Ljubljanska
cesta 58, 1240 DUPLICA, vložek: 759.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 9. 1994; ANTONIN NATAŠA, Ljubljanska cesta 58, 1240 DUPLICA, vložek: 759.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 5. 9. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43902
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07062 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/19167/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi

podatki:
Matična številka: 5640199
Firma: RONDA podjetje za transport, trgovino in turizem d.o.o. Ljubljana, Rožna
dolina, Cesta VI/35
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Rožna dolina, Cesta VI/35, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.162.000,00 SIT
Ustanovitelji: KLJAJIĆ HANIFE, Ig 443,
1292
IG
PRI
LJUBLJANI,
vložek:
1.962.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 9.
1994; MOLEK DUŠAN, Kamnik pod Krimom
118, 1352 PRESERJE, vložek: 200.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 3. 1997.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43903
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07063 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/19520/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5659612
Firma: MANTISA COMMERCE Proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o. Stahovica
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Stahovica 2, 1242 STAHOVICA
Osnovni kapital: 2.297.160,00 SIT
Ustanovitelji: KOČAR STANE, Stahovica 2,
1242 STAHOVICA, vložek: 2.297.160,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 14. 5. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43904
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07064 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/19852/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5670535
Firma: TRAST d.o.o., podjetje za proizvodnjo, trženje, trgovino na drobno in debelo, projektiranje, inženiring, svetovanje,
marketing, zastopanje…, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Koprska 94, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.639.648,00 SIT
Ustanovitelji: ŠTIMEC BOŽIDAR, Polje 6/VI,
1260
LJUBLJANA
POLJE,
vložek:
1.475.683,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 9.
1992; JELOVAC VLADIMIR, Maurerjeva 4,
1000 LJUBLJANA, vložek: 163.965,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 18. 6. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
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št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43905
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07065 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/20084/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5696089
Firma: MITAGO zastopanje, posredovanje, storitve, servis, d.o.o. Glavarjeva 14,
61218 Komenda
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Glavarjeva 14, 1218 KOMENDA
Osnovni kapital: 1.755.564,00 SIT
Ustanovitelji: SMOLE MIRA, Glavarjeva 14,
1218 KOMENDA, vložek: 1.755.564,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 10. 9. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43906
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07066 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/20087/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5671582
Firma: FARMAVITA MILANOVIĆ & CO. trgovina in zastopstva d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Zvezda 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 108.000,00 SIT
Ustanovitelji: MILANOVIĆ PETAR, Zvezda
2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 54.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 16. 9. 1992; MILANOVIĆ SLAVKA, Zvezda 2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 54.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop: 23. 12. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43907
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07067 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/20194/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5672619
Firma: EDWARD INTERNATIONAL d.o.o.,

Št.

podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Stegne 21, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KADIČ EDVARD, Kunaverjeva
ulica 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 10.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43908
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07068 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/20638/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5721539
Firma: BRALECC - LESKOŠEK & CO. trgovina in storitve, k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Parmova 1, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 110.000,00 SIT
Ustanovitelji: LESKOŠEK BRANIMIR, Parmova 1, 1240 KAMNIK, vložek: 100.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 4. 12. 1992;
LESKOŠEK BENJAMIN, Popovičeva 5, 1000
LJUBLJANA, vložek: 10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 12. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43909
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07069 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/21110/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5725992
Firma: MIK VIVO podjetje za proizvodnjo, storitev in trgovino d.o.o. Vače
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vače 54, 1252 VAČE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: VIDERGAR KLEMEN, Vače
54, 1252 VAČE, vložek: 750.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 15. 11. 1992; VOZELJ MILAN, Vače 54, 1252 VAČE, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 11.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske druž-
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be od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43910
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07070 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/21149/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5700418
Firma: ALEKSANDER JOŠT IN OSTALI
Trgovina, zastopanje, gostinstvo, proizvodnja d.n.o. Gerbičeva 47, Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Gerbičeva 47, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: JOŠT ALEKSANDER, Gerbičeva 47, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
5. 1. 1993; ČUFER IVAN, Cesta na Loko 21,
1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 1. 4. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43911
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07071 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/21161/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5700639
Firma: MENTEK TRADE d.o.o., trgovina
in storitve, Ljubljana, Tržaška 282
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Tržaška 282, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 7.260.544,00 SIT
Ustanovitelji: MENTEK D.O.O., Cesta na
Loko 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
7.210.544,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 1.
1992; ORŠIČ JERKO, Trnovski pristan 12,
1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 1. 1. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43912
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07072 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/21328/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5726808
Firma: ELZA podjetje za trgovino in posredovanje d.o.o. Vrhnika
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
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govornostjo
Sedež: Vrhnika 24, 1386 STARI TRG PRI
LOŽU
Osnovni kapital: 2.158.084,00 SIT
Ustanovitelji: ANTONČIČ BLAŽ, Vrhnika pri
Ložu 24, 8342 STARI TRG PRI LOŽU, vložek:
2.158.084,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 3.
1998.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43913
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07073 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/21363/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5726336
Firma: OŠTIR trgovsko podjetje, d.o.o.,
Mire Pregljeve 4, Litija
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Mire Pregljeve 4, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 2.036.400,00 SIT
Ustanovitelji: OŠTIR MOJCA, Mire Pregljeve 4, 1270 LITIJA, vložek: 2.036.400,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 14. 12. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43914
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07074 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/21523/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5718015
Firma: STREHA, TRATAR & CO podjetje
za trgovino in gradbeni inženiring, d.n.o.,
Smrjene 70, Škofljica
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Smrjene 70, 1291 ŠKOFLJICA
Osnovni kapital: 101.600,00 SIT
Ustanovitelji: TRATAR VLADIMIR, Smrjene
70, 1291 ŠKOFLJICA, vložek: 50.800,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 15. 1. 1993; FALETIČ DUŠA, Smrjene 70, 1291 ŠKOFLJICA,
vložek: 50.800,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 31. 12. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
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sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43915
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07075 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/21638/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5737184
Firma: DUNPOL Podjetje za posredovanje, svetovanje in trgovino, d.o.o., Litija
Spodnji Log 32
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Spodnji Log 32, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 2.039.515,00 SIT
Ustanovitelji: GUČEK DUNJA POLONCA,
Spodnji log 32, 1270 LITIJA, vložek:
2.039.515,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 1.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43916
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07076 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/21645/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5744245
Firma: TSP KRES Trgovsko, storitveno
in prevozno podjetje, d.n.o. Litija Gorenji
log 1
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Gorenji Log 1, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 140.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRES MARKO, Gornji log 1,
1270 LITIJA, vložek: 70.000,00 SIT, odg.s
svojim premož., vstop: 15. 2. 1993; KRES RAMONA, Gorenji log 1, 1270 LITIJA, vložek:
70.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
11. 1. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43917
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07077 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/22256/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5745047
Firma: SMUK 10 podjetje za šport, gostinstvo in proizvodne dejavnosti, d.o.o.
Grosuplje, Polica 10
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Polica 10, 1290 GROSUPLJE
Osnovni kapital: 3.449.000,00 SIT
Ustanovitelji: LIPAK ANTONIJA, Polica 10,

1290 GROSUPLJE, vložek: 3.449.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 2. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43918
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07078 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/22481/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5802725
Firma: INTRO - FORAS Proizvodnja, storitve, trgovina d.o.o. Kamnik
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Markovo 2 H, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 2.182.500,00 SIT
Ustanovitelji: KERN OLGA, Markovo 2 H,
1240 KAMNIK, vložek: 2.182.500,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 29. 3. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43919
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07079 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/23273/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5766583
Firma: LEVEC Trgovina, storitve, proizvodnja, d.o.o., Stari trg pri Ložu
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ograde 47, 1386 STARI TRG PRI
LOŽU
Osnovni kapital: 1.672.912,00 SIT
Ustanovitelji: LEVEC TOMAŽ, Stari trg pri
Ložu, Ograde 47, 1386 STARI TRG PRI LOŽU, vložek: 853.185,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 5. 5. 1993; LEVEC LILJANA, Stari trg
pri Ložu, Ograde 47, 1386 STARI TRG PRI
LOŽU, vložek: 819.727,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 5. 5. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43920
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07080 z dne 11. 5.
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2001 pod št. vložka 1/23345/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5787408
Firma: TAPI TRADE Podjetje za trgovino
in storitve d.o.o. KOMENDA
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Gmajnica 10, 1218 KOMENDA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SMOLNIKAR SREČKO, Gmajnica 10, 1218 KOMENDA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 5.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43921
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07081 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/23577/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5807344
Firma: BOSSI Podjetje za inženiring, trgovino in storitvene dejavnosti d.o.o. Cerknica
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Hruškarje 14, 1380 CERKNICA
Osnovni kapital: 1.755.485,00 SIT
Ustanovitelji: ŠIVEC BOJAN, Hruškarje 14,
1380 CERKNICA, vložek: 877.742,50 SIT,
ne odgovarja, vstop: 28. 5. 1993; ŠIVEC SILVA, Hruškarje 14, 1380 CERKNICA, vložek:
877.742,50 SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 5.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43922
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07082 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/23737/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5804078
Firma: NAVOJ HITI & CO., podjetje za
proizvodnjo in storitve d.n.o. Bloška polica
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Bloška polica 1a, 1384 GRAHOVO
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: HITI LUDVIK, Bloška polica 1a,
1384 GRAHOVO, vložek: 50.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 1. 6. 1993; HITI
JERNEJ, Bloška plica 1a, 1384 GRAHOVO,
vložek: 50.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 20. 5. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku iz-
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brisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43923
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07083 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/24059/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5822530
Firma: BREMAS trgovina, posredovanje,
prevozi, gostinstvo in turizem, uvoz-izvoz
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Županje njive 31 b, 1242 STAHOVICA
Osnovni kapital: 1.501.180,00 SIT
Ustanovitelji: BREZNIK SONJA, Županje njive 31b, 1242 STAHOVICA, vložek:
1.501.180,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 6.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43924
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07084 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/24077/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5807794
Firma: DREMELJ & TAJČA storitveno in
trgovsko podjetje, k.d., Ivančna Gorica
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Spodnja Draga 15, 1295 IVANČNA GORICA
Osnovni kapital: 101.850,00 SIT
Ustanovitelji: DREMELJ TATJANA, Spodnja
Draga 15, 1295 IVANČNA GORICA, vložek:
99.813,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
7. 7. 1993; KASTANETO MIROSLAV, Spodnja Draga 15, 1295 IVANČNA GORICA, vložek: 2.037,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 3.
1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43925
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07085 z dne 11. 5.
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2001 pod št. vložka 1/24236/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5818656
Firma: S P T, podjetje za servisiranje,
posredništvo in trgovino, d.o.o., Litija
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maistrova 10, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 1.516.500,00 SIT
Ustanovitelji: RALIĆ SVETOZAR, Prvomajska 3, 1270 LITIJA, vložek: 1.516.500,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 5. 6. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43926
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07086 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/24488/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5934133
Firma: NED - M, d.o.o., Podjetje za trgovino in zastopstvo, Cesta Andreja Bitenca
68, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Cesta Andreja Bitenca 68, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.515.944,00 SIT
Ustanovitelji: NEDELJKO DRAGICA, Gramozna pot 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.515.944,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 6.
2000.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43927
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07087 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/24717/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5810035
Firma: AVTO STP d.o.o. trgovina na veliko in malo, export, import, turizem gostinstvo, proizvodnja, kooperacije, spedi- terske, transportne, trgovske, proizvodnje……….
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dolenska cesta 147, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.568.857,00 SIT
Ustanovitelji: PICIGA IZTOK, Dolenska c.
147,
1000
LJUBLJANA,
vložek:
1.568.857,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 6.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
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prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43928
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07088 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/24863/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5832233
Firma: HOLCAR, GOZDNA DELA, D.N.O.,
STRMŠEK & CO, Laze v Tuhinju
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Liplje 5, 1219 LAZE V TUHINJU
Ustanovitelji: STRMŠEK JANEZ, Liplje 5,
1219 LAZE V TUHINJU, odg.s svojim premož.,
vstop: 3. 11. 1993; ŠTRMŠEK MARINKA, Liplje 5, 1219 LAZE V TUHINJU, odg.s svojim
premož., vstop: 3. 11. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43929
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07089 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/25158/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5767075
Firma: NABO Trgovina in gostinstvo
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Čebuljeva ul. 7, 1218 KOMENDA
Osnovni kapital: 1.555.500,00 SIT
Ustanovitelji: MARKIČ BOŠTJAN, Glavna ulica 42, 4202 NAKLO, vložek: 311.100,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 5. 4. 1993; BOGATAJ NATAŠA, Čebuljeva 7, 1218 KOMENDA, vložek:
311.100,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 4.
1993; BOGATAJ ZVONKO JANEZ, Čebuljeva
7, 1218 KOMENDA, vložek: 311.100,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 23. 11. 1993; BOGATAJ
ZVONKA, Čebuljeva 7, 1218 KOMENDA, vložek: 311.100,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 11. 1993; BOGATAJ MILENA, Čebuljeva
7, 1218 KOMENDA, vložek: 311.100,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 23. 11. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43930
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OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07090 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/25237/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5838070
Firma: FONTANA ZIDAR & PRAPROTNIK
Gradbeno in trgovsko podjetje, d.n.o. Litija
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Zgornji log 4, 1270 LITIJA
Ustanovitelji: PRAPROTNIK VINKO, Zgornji
log 4, 1270 LITIJA, odg.s svojim premož., vstop: 14. 2. 1994; PRAPROTNIK FRANCI,
Zgornji log 4, 1270 LITIJA, odg.s svojim premož., vstop: 14. 2. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43931
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07091 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/25394/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5842603
Firma: OBLIKVAR MRAK & ZAVRŠNIK
Storitve, servis in trgovina, d.n.o., Litija
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Sitarjevška cesta 19, 1270 LITIJA
Ustanovitelji: MRAK DRAGO, Sitarjevška cesta 19, 1270 LITIJA, odg.s svojim premož.,
vstop: 5. 4. 1994; ZAVRŠNIK ROMANA, Sitarjevška cesta 19, 1270 LITIJA, odg.s svojim
premož., vstop: 5. 4. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43932
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07092 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/26339/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5898862
Firma: B & H ZULOVIĆ d.n.o., podjetje za
promet blaga in storitev, Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Cizejeva 12, 1210 LJUBLJANA-ŠENTVID
Ustanovitelji: ZULOVIĆ HASAN, Brače Ribar 47, SARAJ SARAJEVO, odg.s svojim premož., vstop: 11. 4. 1995; ZULOVIĆ MUBERA, Brače Ribar 47, SARAJEVO, odg.s svojim
premož., vstop: 11. 4. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,

št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43933
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07093 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/26375/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5843138
Firma: HRIBOVŠEK & CO trgovsko podjetje in storitve d.n.o. Kamnik
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Kolodvorska ul. 21, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 20.000,00 SIT
Ustanovitelji: HRIBOVŠEK JANEZ, Kolodvorska 21, 1240 KAMNIK, vložek: 10.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 19. 4. 1994;
HRIBOVŠEK EMA, Kolodvorska 21, 1240
KAMNIK, vložek: 10.000,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 19. 4. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43934
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07094 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/26506/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5903220
Firma: ABECENA cenovna agencija,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Tugomerjeva 29, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PRISTAVEC ALEŠ, Kajuhova
26, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 12. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43935
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07095 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/26524/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5897742
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Firma: POD SKALO gostinstvo, trgovina,
turizem in posredništvo, d.o.o., Kamnik
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maistrova ulica 32, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: RESNIK MIHAEL, Maistrova
ul. 32, 1240 KAMNIK, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 4. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43936
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07096 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/26579/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5908876
Firma: P & P—GERMAN gradbeni inženiring, d.n.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Celovška 144, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 20.000,00 SIT
Ustanovitelji: JOVANOVIĆ PAVLE, Smrtnikova ulica 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
10.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
25. 4. 1995; GERMAN PETER, Celovška 144,
1000 LJUBLJANA, vložek: 10.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 25. 4. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43937
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07097 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/26991/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5910307
Firma: POLJANCA trgovina in gostinstvo,
d.o.o. Kresniške Poljane
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kresniške poljane 23, 1281 KRESNICE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BENČIČ JOŽE, Kidričeva 5,
1270 LITIJA, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 13. 7. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika ozi-
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roma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43938
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07098 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/27060/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5919746
Firma: A. LOVKO k.d., trgovina, proizvodnja, gostinstvo in storitve, Žerovnica
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Žerovnica 27, 1384 GRAHOVO
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: LOVKO ALEKSANDER, Gasparijeva 3, 1380 CERKNICA, vložek:
1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
30. 1. 1995; LOVKO BERNARDA, Žerovnica
27, 1384 GRAHOVO, vložek: 1.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 30. 1. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43939
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07099 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/27129/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5928427
Firma: FURNIR proizvodnja, trgovina in
storitve, d.o.o., Ljubljanska cesta 3, Litija
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljanska cesta 3, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KVARTIČ MIHA, Tivolska cesta
38,
1000
LJUBLJANA,
vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 10.
1995; LESNA INDUSTRIJA LITIJA P.O., Zagorica 1, 1270 BREG PRI LITIJI, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 10.
1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43940
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07100 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/27787/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5935253
Firma: BON - SENS MATIČ trgovsko in
storitveno podjetje, k.d., Ljubljana
Pravno org. oblika: komanditna družba

42 / 30. 5. 2001 / Stran 2755
Sedež: Zofke Kvedrove ulica 26, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 5.000,00 SIT
Ustanovitelji: MATIČ BOJAN, Štihova ulica
24, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.500,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 22. 1. 1996; MATIČ MOJCA, Štihova ulica 24, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 1. 1996.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43941
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07101 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/27829/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5919959
Firma: ANAM trgovina in storitve, d.o.o.,
Kamnik
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Trdinova 7/a, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: FINC SAŠA, Trdinova 7/a,
1240 KAMNIK, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 3. 11. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43942
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07102 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/27850/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5938953
Firma: GRADIT trgovina z gradbenim materialom in storitve, d.o.o. Stahovica, Zgornje Stranje 1a
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Zgornje Stranje 1a, 1242 ZGORNJE STRANJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠLEBIR DRAGO, SPODNJE
STRANJE 2 A, 1242 STAHOVICA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 3.
1996.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
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dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43943
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07103 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/28015/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5948991
Firma: KAČ IN DRUGI d.n.o., zastopstvo,
trgovina in vzdrževanje
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Bistriščica 34 a, 1242 STAHOVICA
Osnovni kapital: 200.000,00 SIT
Ustanovitelji: MEDVEŠČEK JELKA, Trg talcev 5, 1240 KAMNIK, vložek: 100.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 10. 5. 1996;
KAČ DAVID - PRIMOŽ, Franca Pirca 3a, 1240
KAMNIK, vložek: 100.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop: 10. 5. 1996.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43944
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07104 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/28135/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5949165
Firma: NOVLJAN & ONIŠAK podjetje za
trgovino in storitvene dejavnosti, d.n.o., Litija
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Pungart 20, 1275 ŠMARTNO PRI
LITIJI
Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Ustanovitelji: NOVLJAN MILENA, Volčja jama 4 a, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI, vložek:
5.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
10. 5. 1996; ONIŠAK BRANKA, Bartlova 1,
2315 ŠMARTNO PRI LITIJI, vložek: 5.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 10. 5. 1996.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43945
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07105 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/28288/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5958431
Firma: LIVET proizvodnja in storitve
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-
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govornostjo
Sedež: Bukovčeva ulica 3, 1357 VNANJE GORICE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠUŠTAR DAVORIN, Bukovčeva ulica 3, 1357 VNANJE GORICE, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 3.
1999.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43946
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07106 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/28620/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5970415
Firma: ŠVELC & CO. d.n.o., trgovina, storitve.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Kraška ulica 4, 1380 CERKNICA
Ustanovitelji: ŠVELC FRANJO, Kraška ulica
4, 1380 CERKNICA, vložek: 1.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 3. 10. 1996;
ŠVELC MOJCA, Kraška ulica 4, 1380 CERKNICA, vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 3. 10. 1996.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43947
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07107 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/29149/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 1126237
Firma: KALIŠNIK TRADE trgovina, transport, k.d., Kamnik
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Godič 84, 1240 KAMNIK
Ustanovitelji: KALIŠNIK MATEJ, Godič 84,
1240 KAMNIK, vložek: 5.000,00 SIT, odg.s
svojim premož., vstop: 27. 2. 1997; CZIBULA
THOMAS, Seigbichl 68, KLAGENFURT, AUSTRIJA, vložek: 5.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 27. 2. 1997.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o

izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43948
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07108 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/29407/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 1126202
Firma: ODOBAŠIĆ & CO podjetje za gradbene in druge storitve, d.n.o., Kamnik
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Kovinarska cesta 5, 1240 KAMNIK
Ustanovitelji: ODOBAŠIĆ LJUBA, Kovinarska cesta 5, 1240 KAMNIK, vložek: 1.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 26. 2. 1997;
ODOBAŠIĆ OSMAN, Šabići 99, Velika Kladuša, BIH, vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 26. 2. 1997.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43949
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07109 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/30452/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 1262793
Firma: TEKS URANKAR & CO Trgovina in
storitve, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Sadnikarjeva 2, 1240 KAMNIK
Ustanovitelji: URANKAR MARIJA, Hrib pri
Kamniku 5/a, 1240 KAMNIK, odg.s svojim premož., vstop: 6. 3. 1998; URANKAR IGOR, Hrib
pri Kamniku 5/a, 1240 KAMNIK, odg.s svojim
premož., vstop: 6. 3. 1998.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43950
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07110 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/30620/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 1274619
Firma: SONI-KOŠČAK podjetje za turizem, gostinstvo, trgovino in proizvodnjo,
k.d. Grosuplje
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Kosovelova 2, 1290 GROSUPLJE
Ustanovitelji: KOŠČAK SONJA, Ponova vas
59
b,
1290
GROSUPLJE,
odg.do
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viš.nevp.vlo., vstop: 12. 3. 1998; KOŠČAK NINA, Ponova vas 59 b, 1290 GROSUPLJE,
vložek: 10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 3. 1998.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43951
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07111 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/31978/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 1422391
Firma: KOALA TEAM KOLEŠA storitve in
trgovina, k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Šentvid pri Stični 9 a, 1296 ŠENTVID PRI STIČNI
Ustanovitelji: KOLEŠA ALOJZ, Šentvid pri
Stični 9 a, 1296 ŠENTVID PRI STIČNI, odg.s
svojim premož., vstop: 25. 5. 1999; KOLEŠA
ANDREJ, Šentvid pri Stični 9 a, 1296 ŠENTVID PRI STIČNI, vložek: 1.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 25. 5. 1999.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Št.

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5299730
Firma: INTERMARKETING d.o.o. podj. za
zunanjetrg. posl., ki zajema posle izvoza in
uvoza prehramb. in neprehramb. proizv.,
reexporta, zastop. tujih partnerjev, konsign….
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kardeljeva pl. 24, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: BRATOVŽ IRENA, Ljubljanska
76, 1230 DOMŽALE, ne odgovarja, vstop:
28. 11. 1989; LONCNER ŠTEFAN, Pot za Bistrico 37, 1230 DOMŽALE, ne odgovarja, vstop: 28. 11. 1989; SLADIČ FRANC, Novo polje, C.IV/3, 1000 LJUBLJANA, ne odgovarja,
vstop: 28. 11. 1989; ZRIMŠEK IVAN, Zikova
2, 1240 KAMNIK, ne odgovarja, vstop: 28. 11.
1989; ŽIVKOVIČ JASNA, M. Mikuža 20, 1000
LJUBLJANA, ne odgovarja, vstop: 28. 11.
1989; TEHNO-IMPEKS LJUBLJANA, ., 1000
LJUBLJANA, ne odgovarja, vstop: 19. 2. 1990;
UTOK KAMNIK, KAMNIK, ., 1240 KAMNIK,
ne odgovarja, vstop: 19. 2. 1990; CORP EUROPA, Trst, TRST, ITALIJA, ne odgovarja,
vstop: 4. 3. 1991; SLOVENSKA ZADRUŽNA
KMETIJSKA BANKA D.D. LJUBLJANA, ., 1000
LJUBLJANA, ne odgovarja, vstop: 11. 5. 1991;
BREST podjetje za proizvodnjo in promet blaga
d.o.o. Cerknica, ., 1380 CERKNICA, ne odgovarja, vstop: 5. 9. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-43952
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07112 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/32120/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 1420437
Firma: DOM RINK IN RINK Vzgojno izobraževalni zavod, Spodnje Pirniče 10 d,
Medvode
Pravno org. oblika: zavod
Sedež: Spodnje Pirniče 10 d, 1215
MEDVODE
Ustanovitelji: RINK MARJANCA, Spodnje
Pirniče 10 d, 1215 MEDVODE, ne odgovarja,
vstop: 25. 5. 1999.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-43954
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07198 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/25078/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5826799
Firma: MATJAŠ PREVOZI, PODJETJE ZA
STORITVE, D.N.O. Šentvid pri Stični, Podboršt 9
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Podboršt 9, 1296 ŠENTVID PRI
STIČNI
Ustanovitelji: MATJAŠ BRANKO, BIČ 14,
8213 VELIKI GABER, odg.s svojim premož.,
vstop: 4. 1. 1994; MATJAŠ JOŽEFA, Bič 14,
8213 VELIKI GABER, odg.s svojim premož.,
vstop: 4. 1. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-43953
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07130 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/02737/00 vpisalo v

Sr-43955
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07199 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/25056/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5823331
Firma: ROJEC IN OSTALI PREVOZI, PROIZVODNJA, STORITVE IN trgovina, d.n.o.,
Šentvid pri Stični, Vrhpolje 2 a
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Vrhpolje 2 a, 1296 ŠENTVID PRI
STIČNI
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ROJEC SLAVKO (voznik), Vrhpolje 2a, 1296 ŠENTVID PRI STIČNI, vložek:
1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
9. 12. 1993; ROJEC SONJA (trgovka), Vrhpolje 2A, 1296 ŠENTVID PRI STIČNI, vložek:
1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
9. 12. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43957
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07316 z dne 14. 5.
2001 pod št. vložka 1/14110/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5541590
Firma: HABI podjetje za storitve d.o.o.
Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Cankarjeva 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 3.084.604,00 SIT
Ustanovitelji: MAJKUS DAVORIN, Malgajeva 2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 771.151,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 11. 1991; BERGLEZ MAJKUS VALERIJA, Malgajeva 2, 1000
LJUBLJANA, vložek: 771.151,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 5. 1994; PIŠEK BRANKO,
Janežičeva c. 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.542.302,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 5.
1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43958
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07317 z dne 14. 5.
2001 pod št. vložka 1/25067/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5853583
Firma: LOJEN IN ŽIBRET - INŽENIRING,
MARKETING IN TRGOVI- na d.n.o. Petrovičeva 9, Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Petrovičeva 9, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
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Ustanovitelji: LOJEN SAŠA (medic. teh.),
Žlavsova ul. 8, 3212 VOJNIK, vložek:
1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
11. 11. 1993; ŽIBRET JOŽEF, Dolharjeva 4,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 11. 11. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43959
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07318 z dne 14. 5.
2001 pod št. vložka 1/28741/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5996406
Firma: PINI TRADE trgovina in storitve,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Šmartinska 152, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ALIČ JASMINKA, Povšetova
104
B,
1110
LJUBLJANA,
vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 12.
1996.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43960
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07319 z dne 14. 5.
2001 pod št. vložka 1/29271/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 1194577
Firma: H & E ELVIN-PUPOVIĆ d.n.o., trgovina, gradbeništvo, gostinstvo, storitve,
Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Beblerjev trg št. 1, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: PUPOVIĆ HAFIZ, Beblerjev trg
1, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim premož.,
vstop: 9. 5. 1997; PUPOVIĆ ELVINA, Beblerjev trg 1, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim premož., vstop: 9. 5. 1997.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
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Sr-43961
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07320 z dne 14. 5.
2001 pod št. vložka 1/29491/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 1198408
Firma: SENSTELLA d.o.o., trgovina na
debelo in drobno, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Jakčeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠEPIĆ HARKA, Jakčeva ulica
2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 750.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 2. 7. 1997; ŠEPIĆ SENKA, Jakčeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
2. 7. 1997.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43962
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07321 z dne 14. 5.
2001 pod št. vložka 1/31947/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 1399853
Firma: INTERMIX trgovina, storitve in
marketing d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dobrunjska 52, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KASTELEC DANILO-LADO,
Dobrunjska cesta 52, 1261 LJUBLJANA, vložek: 2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 3. 1999.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43963
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07322 z dne 14. 5.
2001 pod št. vložka 1/26362/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5899133
Firma: MIG MEHONIĆ IN GROŠELJ storitve in trgovina, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Bratovševa ploščad 22, 1000
LJUBLJANA
Ustanovitelji: MEHONIĆ FATMA, VISOKO
60, 4212 VISOKO, odg.s svojim premož., vstop: 21. 4. 1995; GROŠELJ DRAGO, VISOKO 60, 4212 VISOKO, odg.s svojim premož.,

vstop: 21. 4. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43964
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07323 z dne 14. 5.
2001 pod št. vložka 1/26610/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5910480
Firma: PET, PEZDIR IN DRUGI podjetje
za trgovino in posredovanje z nepremičninami, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Šmartinska 152, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: PEZDIR ALENKA, Ul. Ivana
Roba 3, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim premož., vstop: 8. 6. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43965
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07324 z dne 14. 5.
2001 pod št. vložka 1/27059/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5918847
Firma: BUCO & COMPANY podjetje za
trgovino, gostinstvo in prevozništvo, d.o.o.,
Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Clevelandska 25, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: NEZOVIĆ DAUT, Raduhovce,
RADUHOVCE, SRBIJA, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43966
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07325 z dne 14. 5.
2001 pod št. vložka 1/27872/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
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sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5944830
Firma: GOSTINČAR & CO. izvoz-uvoz, posredovanje, trgovina d.n.o., Ljubljana-Polje
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Kašeljska c. 96, 1260 LJUBLJANA-POLJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: GOSTINČAR ANDREJ-TOMI,
Kašeljska c. 96, 1260 LJUBLJANA-POLJE, vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop: 17. 4. 1996; GOSTINČAR ANDREJ, Kašeljska c. 96, 1260 LJUBLJANA-POLJE, vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop: 17. 4. 1996.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43967
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07326 z dne 14. 5.
2001 pod št. vložka 1/26324/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5866413
Firma: VEKAR storitve in trgovina, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Celovška 264, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: VECAR S.R.L., Via Pontebana
42, FIUME VENETO, vložek: 1.200.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 10. 1994; STIL
EXPORT IMPORT D.O.O., LJUBLJANA, Celovška 108, 1000 LJUBLJANA, vložek:
150.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 10.
1994; KERŠEVAN PETER, Pod hrasti 75,
1000 LJUBLJANA, vložek: 150.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 17. 10. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43968
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07327 z dne 14. 5.
2001 pod št. vložka 1/04458/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5376114
Firma: PLUS podjetje za grafični in foto
inženiring ter trženje d.o.o., Ljubljana, Vodnikova 238
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vodnikova 238, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.612.000,00 SIT
Ustanovitelji: BARBIR BOJAN, Celovška

Št.

142, 1000 LJUBLJANA, vložek: 806.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 12. 1989; VAVPETIČ KATJA, Gotska 11, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 806.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
21. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43969
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07328 z dne 14. 5.
2001 pod št. vložka 1/02697/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5295408
Firma: ITC podjetje za inženiring, proizvodnjo, servis in promet opreme za informatiko in avtomatizacijo, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vojkova 48, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 14.107.784,00 SIT
Ustanovitelji: KONIČ JANEZ, Hruševo 126,
1356 DOBROVA PRI LJUBLJANI, vložek:
14.107.784,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
7. 11. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43970
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07329 z dne 14. 5.
2001 pod št. vložka 1/26974/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5919240
Firma: PRIMOŽ TRADE gostinstvo in trgovina, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Šmartinska 152, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Ustanovitelji: RABIČ MARIJAN, Bičevje 18,
1000 LJUBLJANA, vložek: 64.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 19. 10. 1995; KASTELIC
ANTON, Bilečanska 5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.248.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 10. 1995; REBOLJ MAJDA, Cesta na Postajo 12, 1351 BREZOVICA PRI LJUBLJANI,
vložek: 208.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 10. 1995; KRIŽMAN EDO, Spodnja Slivnica 97, 1290 GROSUPLJE, vložek: 80.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 10. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
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izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43971
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07330 z dne 14. 5.
2001 pod št. vložka 1/27541/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5933722
Firma: HERMELIN Podjetje za trgovino
na debelo in drobno, Domžale, Roška ulica
3
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Roška ulica 3, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: RADIUS D.O.O. LJUBLJANA,
Titova 118, 1000 LJUBLJANA, vložek:
600.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 2.
1996; LUKEŽ EVITA, Mencingerjeva 81, 1000
LJUBLJANA, vložek: 300.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 2. 1996; FILTEX, D.O.O.,
LJUBLJANA, Slomškova ulica 23, 1000 LJUBLJANA, vložek: 600.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 7. 1996.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43972
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07331 z dne 14. 5.
2001 pod št. vložka 1/03007/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5328152
Firma: TIKOS Trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Alešovčeva 29
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Alešovčeva 29, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: HALEBIĆ SEAD, Beblerjev trg
1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43973
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07332 z dne 14. 5.
2001 pod št. vložka 1/04547/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5326109
Firma: ŽAREK Trgovina na veliko, proizvodnja, ekonomska propaganda d.o.o. Pru-
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šnikova 95, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Prušnikova 95, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.576.387,00 SIT
Ustanovitelji: POLANC JOŽEF, Ulica Ane
Ziherlove 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.576.387,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 1.
1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43974
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07333 z dne 14. 5.
2001 pod št. vložka 1/12379/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5488362
Firma: BIGA Proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Brodska cesta 2a
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Brodska cesta 2a, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.599.000,00 SIT
Ustanovitelji: JANIČ ZORAN, Podreča 17,
4211 MAVČIČE, vložek: 1.599.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 17. 5. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-43975
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07585 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/20203/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5682673
Firma: LIMCO Proizvodno in trgovsko
podjetje d.o.o. Šmarje - Sap
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Aškerčeva 20, 1293 ŠMARJE SAP
Osnovni kapital: 1.530.000,00 SIT
Ustanovitelji: BEŠIROVIĆ ŠERIF, 16.muslimanske brigade bb, ODRI MODRIČA, BIH, vložek: 1.530.000,00 SIT, ostalo, vstop: 9. 10.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske druž-
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be od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43976
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07586 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/19925/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5671868
Firma: MEDICOTEHNIKA d.o.o., proizvodno in trgovsko podjetje Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Njegoševa 15, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.733.100,00 SIT
Ustanovitelji: SMREKAR BORUT, Novo Polje C. XIII/3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
866.550,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 10.
1992; SMREKAR IVAN, Pot na Polane 24,
1360 DRAGOMER VRHNIKA, vložek:
866.550,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 10.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43977
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07587 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/19864/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5670560
Firma: TRUST SERVICE podjetje za svetovanje, trgovino in posredovanje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Trg republike 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.552.000,00 SIT
Ustanovitelji: KONTE BORIS, Vurnikova 9,
1000 LJUBLJANA, vložek: 776.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1992; BOGDANOVIĆ KONTE BORKA, Vurnikova 9, 1000
LJUBLJANA, vložek: 776.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 6. 1996.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43978
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07588 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/05760/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5874076
Firma: KOTINI družba za marketing in
svetovanje d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kotnikova 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KLEMENC ZORAN, Gestrinova
7,
1000
LJUBLJANA,
vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 10.
1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43979
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07589 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/11592/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5607639
Firma: ENZO podjetje za gostinstvo,
vzdrževanje in osebne storitve, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Pokljukarjeva 54, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: STAMENOVIĆ DAMJAN, Nanoška ul. 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
751.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 1.
1991; PAVLIČ MARTIN, Slomškova 19, 1000
LJUBLJANA, vložek: 751.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 1. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43980
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07590 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/19698/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5661820
Firma: STELLCOM - CORIAN DESIGN trgovsko podjetje, d.o.o., Maroltova 9, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maroltova 9, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.564.000,00 SIT
Ustanovitelji: TROBEC KSENIJA, Brdnikova
15,
1000
LJUBLJANA,
vložek:
1.564.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 9.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja go-
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spodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43981
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07591 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/19664/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5653720
Firma: KAMEN COMMERCE inženiring,
gradbeništvo, nepremičnine, trgovina in
prevozi, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dunajska 158, WTC, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 3.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: KUDIĆ ZLATAN, Clevelandska
ulica 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
3.000.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 1.
1998.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43982
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07592 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/17587/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5652928
Firma: FINEX FINGUŠT & FINGUŠT Finančni inženiring d.n.o., Jarška cesta 45,
Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Jarška cesta 45, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: FINGUŠT BORIS, Jarška cesta 45, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 25. 3. 1992;
FINGUŠT IGOR, Jarška cesta 45, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 28. 12. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43983
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07593 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/19273/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5633001
Firma: CENEX import-export, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 21
Pravno org. oblika: družba z omejeno od-

Št.

govornostjo
Sedež: Dunajska 21, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: DELIMUSTAFIĆ ENES, FRANJA CARA 14, CRIKVENICA, vložek:
375.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 6.
1992; GRŽIĆ NIKICA, IVANA GORANA KOVAČIČA 16, BAŠKA VODA, vložek: 375.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 9. 1994; NOŽIĆ
ŠEMSUDIN, LOJZETA HROVATA 9, 4000
KRANJ, vložek: 375.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 9. 1994; NOVAK ALEKSANDER,
KOROŠKA ULICA 16, 1000 LJUBLJANA, vložek: 375.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 9. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43984
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07594 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/18829/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5633559
Firma: VITA consulting, svetovanje d.o.o.
Ljubljana Kersnikova 9
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kersnikova 9, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.351.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOROŠEC DAMJAN, Prešernov trg 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.351.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 10. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43985
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07595 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/18265/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5631866
Firma: EGOS HOČEVAR & CO. d.n.o. trgovina in storitve
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Na brezno 41, 1351 BREZOVICA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: HOČEVAR JANEZ, Na brezno
41, 1351 BREZOVICA, vložek: 4.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 25. 3. 1992; HOČEVAR TATJANA, Na brezno 41, 1351 BREZOVICA, vložek: 4.000,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 25. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
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navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43986
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07596 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/18185/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5636663
Firma: LEVIČNIK IN DRUGI podjetje za
trgovino in prevoze d.n.o., Vnanje Gorice
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Ob curnovcu 8, 1357 VNANJE
GORICE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: LEVIČNIK MARJAN, OB CURNOVCU 8, 1357 VNANJE GORICE, vložek:
4.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
27. 3. 1992; LEVIČNIIIK ZDENKA, OB CURNOVCU 8, 1357 VNANJE GORICE, vložek:
4.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
27. 3. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43987
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07597 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/13460/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5555019
Firma: LOJDING specializirano podjetje
za zavarovalne posle, d.o.o., Ljubljana, Štihova 20
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Štihova 20, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.819.284,00 SIT
Ustanovitelji: ČOROKALO GORAN, Štihova
20, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.819.284,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 9. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43988
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07598 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/19266/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5637899

Stran

2762 / Št. 42 / 30. 5. 2001

Firma: ŠKOLJKA TRADE Trgovsko in posredniško podjetje d.o.o., Ljubljana, Pogačarjev trg 1
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Pogačarjev trg 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.002.103,00 SIT
Ustanovitelji: ORADA TRADE D.D. RIJEKA,
Demetrova 3, RIJEKA, vložek: 2.002.103,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 9. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43989
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07599 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/17662/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5637414
Firma: ŠANA ŠUNJIĆ IN DRUŽBENICA
d.n.o. zastopanje in posredovanje, import-export, Ljubljana, Gregorčičeva 7
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Gregorčičeva 7, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠUNJIĆ NADJA, Gregorčičeva 7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 25. 5. 1994; ŠUNJIĆ AJŠA, Gregorčičeva 7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop: 25. 5. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43990
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07601 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/17241/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5607817
Firma: VIMAX - ROPIČ IN DRUGI gostinstvo, turizem, trgovina in kovinsko predelovalna dejavnost, d.n.o. Ljubljana, Sodarska
steza 2
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Sodarska steza 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: ROPIČ GOLOB ANA, Tržaška
cesta 49, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 30. 5. 1904;
ROPIČ GREGOR, Sodarska steza 2, 1000
LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop: 24. 2. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43991
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07602 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/08919/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5524318
Firma: FORTE d.o.o. Trgovina na veliko,
maloprodaja, zunanja trgovina, Ljubljana,
Bičevje 7
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Bičevje 7, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.079.195,00 SIT
Ustanovitelji: FORTE ALEKSANDRA, Majcenova 1, 1420 TRBOVLJE, vložek:
1.303.486,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
29. 11. 1989; FORTE HELENA, Majcenova
1, 1420 TRBOVLJE, vložek: 775.709,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 29. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43992
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07603 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/15637/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5571154
Firma: EXPOCOMMERCE MIŠO SAZDOV
IN DRUŽABNIK podjetje za trgovino, zastopstvo in posredništvo, k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Tbilisijska 48, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 12.000,00 SIT
Ustanovitelji: SAZDOV MIŠO, Tbilisijska 48,
1000 LJUBLJANA, vložek: 8.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 7. 2. 1992; SAZDOV IVKA,
Tbilisijska 48, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 5.
1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43993
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07604 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/17598/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz

sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5623316
Firma: SUSMAN & SUSMAN d.n.o. Podjetje za trgovino, proizvodnjo in inženiring
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Strahomer 2, 1292 IG
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: SUSMAN VIKTORIJA, Strahomer 2, 1292 IG, vložek: 4.000,00 SIT, odg.s
svojim premož., vstop: 6. 4. 1992; SUSMAN
MIRKO, Strahomer 2, 1292 IG, vložek:
4.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
31. 3. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43994
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07605 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/22147/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5721580
Firma: AD SORS svetovanje, trgovina, zastopstva d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Motnica 11, 1236 TRZIN
Osnovni kapital: 1.637.845,00 SIT
Ustanovitelji: ŠAREC FRANC, Ljubljanska
cesta 81, 1230 DOMŽALE, vložek:
1.637.845,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 2.
1997.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43995
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07606 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/16793/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5729335
Firma: L.M.N. Podjetje za gostinstvo, turizem in trgovino, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Gerbičeva 96, 1111 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: TOMŠIČ LJUBICA, Vrhovci C.
X/11,
1000
LJUBLJANA,
vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 3.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je do-
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pustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43996
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07607 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/21898/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 57277821
Firma: DAŠ Podjetje za gradbeni inženiring, projektivo, marketing, d.o.o. Ljubljana, Vodnikova 8
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vodnikova 8, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.413.800,00 SIT
Ustanovitelji: ŠMITRAN DRAGUTIN, Vodnikova 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.620.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 3.
1993; ČEKRIĆ HUSNIJA, Vodnikova 8, 1000
LJUBLJANA, vložek: 793.800,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 11. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43997
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07608 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/21812/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5731364
Firma: ZVER & CO. podjetje za storitve in
trgovino, d.n.o., Verje 5/A, Medvode
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Verje 5/A, 1215 MEDVODE
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZVER KNIFIC DANIELA, Verje
5/A, 1215 MEDVODE, vložek: 50.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 17. 1. 1993;
ZVER ŠTEFAN, Verje 5/A, 1215 MEDVODE,
vložek: 40.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 17. 1. 1993; ZVER MOJCA, Klanska 2,
1215 MEDVODE, vložek: 10.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 17. 1. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43998
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07609 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/21349/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Št.

Matična številka: 5718333
Firma: VELBIRO gradbeništvo, trgovina in
gostinstvo, d.o.o., Ljubljana, Prijateljeva 15
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Prijateljeva 15, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: VELIČ SEAD, Vejnac 165, VELIKA KLADUŠA, vložek: 1.500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 14. 12. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-43999
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07611 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/20675/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5715784
Firma: CANCRO Podjetje za trgovino,
proizvodnjo in storitve d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Viška 29, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.947.625,00 SIT
Ustanovitelji: ŠABIČ EMIL, Viška 29, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.947.625,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 11. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44000
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07612 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/20757/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5701341
Firma: AVTO-NORD - SEVER IN DRUŽBENIK trgovina in storitve, k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Cesta Dolomitskega odreda 26,
1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: SEVER KSENIJA, Cesta Dolomitskega odreda 26, 1000 LJUBLJANA, vložek: 80.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 16. 11. 1992; SEVER STANISLAV, Cesta Dolomitskega odreda 26, 1000 LJUBLJANA, vložek: 20.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 5. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika ozi-
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roma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44001
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07613 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/20968/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5699754
Firma: EUROGRUPEKS ALIBEGIĆ IN
OSTALI družba za gradbeno dejavnost
d.n.o., Ljubljana, Šmartinska 28
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Šmartinska 28, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: ALIBEGIĆ REDŽO, Litijska c.
280, 1000 LJUBLJANA, vložek: 60.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 20. 1. 1995;
ČIZMIĆ ZEMKA, Litijska c. 280, 1000 LJUBLJANA, vložek: 40.000,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 20. 1. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44002
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07614 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/19965/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5688833
Firma: MONI trgovina, uvoz, izvoz d.o.o.
Pražakova 8, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Pražakova 8, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.773.553,20 SIT
Ustanovitelji: LAMPIČ MONIKA, Stožice 29
b, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.773.553,20
SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 10. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44003
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07615 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/20991/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5707480
Firma: PRIMOŽ TURIZEM Turistična
agencija d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Slomškova 23, 1000 LJUBLJANA
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Osnovni kapital: 1.654.000,00 SIT
Ustanovitelji: KASTELIC ANTON, Bilečanska 5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 874.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 2. 1993; KASTELEC JANA, Pleteršnikova 15, 1000 LJUBLJANA, vložek: 187.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 2. 1993; NAGELJ DANICA, Žalna 69/b, 1290 GROSUPLJE, vložek:
62.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 2.
1993; RABIČ MARJAN, Bičevje 18, 1000
LJUBLJANA, vložek: 62.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 2. 1993; KRIŽMAN EDO,
Spodnja Slivnica 97, 1290 GROSUPLJE, vložek: 62.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 2. 1993; REBOLJ MAJDA, C. na postajo
12, 1351 BREZOVICA, vložek: 62.500,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 2. 1993; KASTELEC BOJAN, Pleteršnikova 15, 1000
LJUBLJANA, vložek: 187.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 2. 1993; KASTELEC BOJAN, Pleteršnikova 15, 1000 LJUBLJANA, vložek: 77.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 9. 1994; KASTELIC NATAŠA, Snebersko
nabrežje 64, 1000 LJUBLJANA, vložek:
77.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 9.
1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44004
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07616 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/23602/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5768853
Firma: DŽELO Trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Ljubljana Tržaška c. 2
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Tržaška c. 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: DŽELADINI FUAT, S. Larce,
TETOVO, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 5. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44005
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07617 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/23648/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5768888
Firma: FARMAVITA - BESIM ARSLANAGIĆ IN DRUGI podjetje za promet in storitve, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Kolodvorska 9, 1000 LJUBLJANA
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Ustanovitelji: ARSLANAGIĆ BESIM, Dunajska 391, 1000 LJUBLJANA, vložek:
80.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
19. 5. 1997; ARSLANAGIĆ MUSAIBA, Dunajska 391, 1000 LJUBLJANA, vložek:
10.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
19. 5. 1997; MAVRIČ SONJA, Ellerjeva 7,
1000 LJUBLJANA, vložek: 10.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 19. 5. 1997.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44006
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07618 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/10552/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5760780
Firma: TOMAŽINČIČ & CO. trgovina
d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Pijava Gorica 207, 1000 ŠKOFLJICA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: TOMAŽINČIČ MILAN, Pijava
Gorica 207, 1291 ŠKOFLJICA, vložek:
1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
29. 8. 1990; TOMAŽINČIČ MAGDA, Pijava
Gorica 207, 1291 ŠKOFLJICA, vložek:
1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
29. 8. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44007
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07619 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/22123/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5749743
Firma: MP ASTOR svetovanje, zastopanje, trgovina, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 2
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Tržaška 2, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.602.000,00 SIT
Ustanovitelji: DVORŽAK VLASTA, Vojkova
91, 1000 LJUBLJANA, vložek: 132.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 3. 1993; PLATOVŠEK MARJETA, Bizjakova 7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.470.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 5. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zo-

per sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44008
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07620 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/22554/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5767849
Firma: JARINA Proizvodnja in trgovina,
d.d., Ljubljana
Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Celovška 43, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 6.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: VIDIC LOJZE, Jalnova 50,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.314.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 24. 2. 1993; MUNDA
MARJAN, Novo Polje 8 D, 1260 LJUBLJANA-POLJE, vložek: 1.068.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 2. 1993; KRAJNC TATJANA, Maroltova 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
828.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 2.
1993; BIDA LEON, Bernekerjeva 15, 1000
LJUBLJANA, vložek: 828.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 2. 1993; GLIHA SLAVKO,
Ulica v Kokovšek 35, 1231 LJUBLJANA, vložek: 828.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
24. 2. 1993; RAJČEVIČ BOŽIDAR, Partizanska 22a, 1381 RAKEK, vložek: 126.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 2. 1993; PIRC
DUŠAN, Dovce 4, 1381 RAKEK, vložek:
180.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 2.
1993; GUNJILAC MIJO, Kajuhova 3, 8281
SENOVO, vložek: 828.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 2. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44009
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07621 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/22798/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5748151
Firma: BAMAS Ljubljana, Poslovni in komercialni inženiring d.o.o., Masarykova 17,
61000 Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Masarykova 17, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.605.228,00 SIT
Ustanovitelji: BUBNIČ ANTON, Verdnikova
5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.605.228,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 1. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika ozi-
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roma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44010
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07622 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/22871/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5759994
Firma: DELTA Q proizvodnja, trženje, storitve d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kersnikova 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.486.340,00 SIT
Ustanovitelji: PAVČIČ MARJAN, Cimpermanova 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.243.170,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 3.
1993; BALIČ JANEZ, Rožna dolina c. VIII 8,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.243.170,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 22. 3. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44011
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07623 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/22505/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5752540
Firma: SMALT inženiring, d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kongresni trg 13, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: TODOROVIĆ DRAGAN, Celjska ulica 25, 1000 LJUBLJANA, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 9.
1993; FERENČAK MATIJA, Pot pomorščakov
13 b, 6320 PORTOROŽ, vložek: 750.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 9. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44012
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07624 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/22690/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5752183
Firma: MODIMEX trgovina, gostinstvo, turizem, d.o.o., Ljubljana Karlovška c. 19
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo

Št.

Sedež: Karlovška c. 19, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Ustanovitelji: MEŠIĆ SALKO, 27. juli br.
15, MODRIČA BIH, vložek: 1.600.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 19. 2. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44013
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07625 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/18736/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5645115
Firma: KURALT & CO. družba za storitve,
k.d. Ljubljana, Dolenjska cesta 180
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Dolenjska cesta 180, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: KURALT MAJA, V Murglah
131, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 9. 4. 1992; KURALT ARIANA, V Murglah 131, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 20. 12. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44014
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07626 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/21246/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5730279
Firma: ĐURO podjetje za gradbeni izvajalski inženiring, d.o.o. Ljubljana, Dunajska
116
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dunajska 116, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.535.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠPILJAK ĐURO, Ljubljanska
4E,
1290
GROSUPLJE,
vložek:
1.335.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 12.
1992; ŠPILJAK MARIJA, Ljubljanska 4E, 1290
GROSUPLJE, vložek: 200.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 7. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo,
da se v izreku navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30
dni, ki začne teči: - za gospodarsko družbo
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od vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika
oziroma delničarja gospodarske družbe ali
upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44015
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07627 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/24842/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5810019
Firma: PIVAĆ & MUJAKIĆ IN DRUŽBENIKI družba za poslovne storitve in trgovino,
d.n.o., Povšetova 1, Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Povšetova 1, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: PIVAĆ ENES, Rovine b. b.,
BOSANSKA GRADIŠKA, vložek: 5.000,00 SIT,
ostalo, vstop: 11. 10. 1993; MUJAKIĆ MEHMED, Povšetova 1, LJUBLJANA, vložek:
5.000,00 SIT, ostalo, vstop: 11. 10. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44016
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07628 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/24807/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5822483
Firma: PRIMEC & CO., TRGOVSKO PODJETJE, D.N.O., ŠKOFLJICA, Vino 36
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Vino 36, 1291 ŠKOFLJICA
Ustanovitelji: PRIMEC BOJAN, Vino 36,
1291 ŠKOFLJICA, odg.s svojim premož., vstop: 1. 10. 1993; PRIMEC JOŽE, Vino 1,
1291 ŠKOFLJICA, odg.s svojim premož., vstop: 1. 10. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44020
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07648 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/02300/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5292387
Firma: TRGOVSKO PODJETJE BIZJAN
marketing, tehnologija in inženiring d.o.o.
Ljubljana
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Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Savlje 87, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.609.200,00 SIT
Ustanovitelji: BIZJAN JANKO, Polje c.
VI/16, 1260 LJUUBLJANA POLJE, vložek:
1.609.200,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 9.
1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44021
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07649 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/02571/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5296412
Firma: ICG PROJECT ENGINEERING
d.o.o.podjetje za proizvodnjo, trgovino neživilskih proizvodov, inženiring, marketing,
storitve, zunanjo trgovino in zastopanje tujih partnerjev, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dunajska 29, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.525.000,00 SIT
Ustanovitelji: MERHAR TATJANA, Prvoborca 9, 4271 JESENICE, vložek: 1.372.500,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 9. 1989; MERHAR ANICA, Prvoborca 9, 4271 JESENICE,
vložek: 152.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 9. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44022
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07650 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/02805/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5313775
Firma: CIBIS oprema in proizvodnja,
d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Bohoričeva 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠENK BORIS, Brodarjev trg
15, 1000 LJUBLJANA, vložek: 700.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 11. 1989; RABZELJ FRANC, Pot na Fužine 35, 1000 LJUBLJANA, vložek: 700.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 11. 1989; CIMERMAN EGIDIJ,
Glinek 21, 1291 ŠKOFLJICA, vložek:
700.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 11.
1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
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(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44023
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07651 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/03241/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5311110
Firma: EUROSPORT trgovsko podjetje
d.o.o. Ljubljana, Trg Ajdovščina 1
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Trg Ajdovščina 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.503.000,00 SIT
Ustanovitelji: STRNIŠA MARJAN, Ravbarjeva 9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 751.500,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 11. 1989; SOJER
DAMJAN, Rožna dolina cesta IX/53, 1000
LJUBLJANA, vložek: 751.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 11. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44024
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07652 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/03494/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5320313
Firma: CR Informacijski inženiring Ljubljana d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dunajska 106, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOSMINA SREČKO, Borisa
Kalina 54, 5000 NOVA GORICA, vložek:
375.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 12.
1989; PRATNEKER DANIJEL, Zvezna 26,
2109 MARIBOR, vložek: 375.500,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 11. 12. 1989; ZAJEC JANEZ, Kogojeva 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
375.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 12.
1989; INDIHAR SIMON, Gosposvetska 17,
4000 KRANJ, vložek: 375.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 11. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-44025
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07653 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/03505/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5308151
Firma: GALAXIA alternativa-terapije, razgovori, tečaji, d.o.o., Ljubljana, Bičevje 1/I
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Bičevje 1/I, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.527.000,00 SIT
Ustanovitelji: LEBE JANJA, Hercegovska 4,
1351 LOG PRI BREZOVICI, vložek:
1.527.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 10. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44026
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07654 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/03853/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5314526
Firma: PA TECHNOLOGIES podjetje za
računalniški inženiring in konsalting d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dalmatinova 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.702.000,00 SIT
Ustanovitelji: JOVAN ANICA, Snebersko nabrežje 76, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.702.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 5.
1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44027
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07655 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/05865/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5353351
Firma: CHEMEX proizvodno trgovsko
podjetje d.o.o., Koprska 106 C Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Koprska 106 C, 1111 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.643.000,00 SIT
Ustanovitelji: SUŠNIK JOŽE, Rožna dolina
c. XV/18, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.643.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 2.
1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
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podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44028
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07656 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/06203/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5374049
Firma: J.K. ELECTRONIC d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ob Dolenjski železnici 72, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KORENČAN JANEZ, Ul. Gubčeve brigade 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 2.
1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44029
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07657 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/06973/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5369428
Firma: OVA INVEST investicijski inženiring d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Parmova 53, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: VRHOVSKI VLADKO, Ljubljanska ulica 17/b, 2000 MARIBOR, vložek:
1.502.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 5.
1996.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44030
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07658 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/06981/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5386497

Št.

Firma: UNITRG & HILLMAYR trgovsko
podjetje d.n.o., Rožna dolina c. III/16, Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Rožna dolina c. III/16, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: FRANKIČ OSKAR, Rožna dolina c. III/16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
18. 4. 1990; BRANKO HILLMAYR, Škrabčeva
16, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 18. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44031
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07659 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/07349/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5403278
Firma: PETI podjetje za kulturno umetniško dejavnost, d.o.o., Kardeljeva ploščad
13, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kardeljeva ploščad 13, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SEKULIČ PEPI, Ulica bratov
Učakar 30, 1000 LJUBLJANA, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 11.
1992; SEKULIČ TINA, Ulica bratov Učakar 30,
1000 LJUBLJANA, vložek: 750.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 5. 5. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44032
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07660 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/07927/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5392527
Firma: FAMOSUS podjetje za propagando, public relations in export - import, d.o.o.,
Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vodnikova 74, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MARIN DIANA, Trubarjeva 77,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.200.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 21. 5. 1990; BIZJAK
GAŠPER, Gospodinjska 21, 1000 LJUBLJANA, vložek: 150.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 5. 12. 1993; ZAJC ALEŠ, Vodnikova 8,
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1000 LJUBLJANA, vložek: 150.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 5. 12. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44033
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07661 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/07986/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5404754
Firma: AMMI trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana Bratovževa ploščad 36
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Bratovževa ploščad 36, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.518.962,00 SIT
Ustanovitelji: AMON MARIJA, BRATOVŽEVA PLOŠČAD 36, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.518.962,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 6.
1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44034
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07662 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/08033/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5393043
Firma: KRAUS podjetje za jahtni turizem,
d.o.o. Ul. Gubčeve brigade 84, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ul. Gubčeve brigade 84, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.730.000,00 SIT
Ustanovitelji: SELAN KRAUS ANICA,
UL.GUBČEVE BRIGADE 84, 1000 LJUBLJANA, vložek: 865.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 7. 5. 1990; KRAUS PETER, AM ROTLAUBER 9, WALDECK, vložek: 865.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 12. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
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Sr-44035
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07663 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/08689/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5426162
Firma: BAJ Gradbeno podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Savlje 69
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Savlje 69, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.696.360,00 SIT
Ustanovitelji: PANGERŠIČ ROBERT, Hrastenice 14, 1355 POLHOV GRADEC, vložek:
1.696.360,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 8.
1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44036
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07664 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/08762/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5423554
Firma: DOMKOLOR trgovsko podjetje,
d.o.o., Jakominova 16, 61357 Notranje Gorice
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Jamnikova 16, 1357 NOTRANJE
GORICE
Osnovni kapital: 1.732.000,00 SIT
Ustanovitelji: GORIŠEK IGOR, Jamnikova
16, 1357 NOTRANJE GORICE, vložek:
1.732.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 9.
1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44037
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07665 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/08857/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5423945
Firma: BOTEGA export-import, trgovina
in zastopništvo, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Valjavčeva 20, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZUPAN DIM, Švabičeva ulica
7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 751.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 12. 3. 1990; BELIČ NIVES, Jadranska ulica 18, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 75.100,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
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12. 3. 1990; BELIČ TOMAŽ FRANC, Jadrnska ulica 18, 1000 LJUBLJANA, vložek:
675.900,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 12.
1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44038
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07666 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/08948/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5423660
Firma: PROMIG družba za trgovino, inženiring in storitve, Ig, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ig 34, 1292 IG
Osnovni kapital: 5.451.000,00 SIT
Ustanovitelji: FRIC LUDVIK, ŽLEBE 3/F,
1215 MEDVODE, vložek: 5.451.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 19. 10. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44039
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07667 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/09281/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5427215
Firma: KOIDA podjetje za trgovino, promet in usluge, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ulica Padlih borcev 22, 1270
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: KASUM MARKO, Ulica Padlih
borcev 22, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.502.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
12. 12. 1997.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44040
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07668 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/10723/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5517117
Firma: HAMI Podjetje za gradbeništvo in
trgovino, d.o.o., Ljubljana, Mivka 26
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Mivka 26, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: HARAMINA IVAN, Mivka 26,
1000 LJUBLJANA, vložek: 132.500,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 17. 12. 1990; HARAMINA MARINKA, Mivka 26, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 132.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 12. 1990; PLAVČAK ALENKA, Mivka 26,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.237.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 17. 5. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44041
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07669 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/10787/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5459486
Firma: BAL trgovina in trženje, d.o.o.,
Ljubljana, Prušnikova 54
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Prušnikova 54, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: VUČKOVIĆ DRAGAN, Prušnikova 54, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 5.
1996.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44042
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07670 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/10836/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5489857
Firma: BRU storitve, trgovine in gostinstva, d.o.o., Velike Lašče, Velike Lašče 32
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Velike Lašče 32, 1315 VELIKE
LAŠČE
Osnovni kapital: 1.514.000,00 SIT
Ustanovitelji: PIRC IVICA, Velike Lašče 32,
1315 VELIKE LAŠČE, vložek: 757.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 9. 1990; PIRC
BORUT, Velika Lašče 32, 1315 VELIKE LAŠČE, vložek: 757.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 6. 9. 1990.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44043
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07671 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/12239/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5488915
Firma: COMMERCESHOP trgovsko, posredniško in gradbeno podjetje, d.o.o. Ljubljana, Martinova 8
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Martinova 8, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 3.217.000,00 SIT
Ustanovitelji: VELIĆ ESAD, Martinova 8,
1000 LJUBLJANA, vložek: 3.217.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 15. 4. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44044
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07672 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/15029/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5808928
Firma: F.V. TRGOVINA d.o.o., Ljubljana,
Podjetje za trgovino, posredništvo in marketing
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Cesta dolomitskega odreda 26
a, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.708.000,00 SIT
Ustanovitelji: VREČAR FRANC, Cesta Dolomitskega odreda 26 A, 1000 LJUBLJANA, vložek: 854.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 1. 1992; SEVER BREDA, Cesta Dolomitskega odreda 26, 1000 LJUBLJANA, vložek:
854.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 5.
1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44045
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07673 z dne 17. 5.

Št.

2001 pod št. vložka 1/18227/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5824001
Firma: REN zastopstva, svetovanje, trgovina, d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Gerbičeva 9a, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: GREGOR NOVAK, Brilejeva 1,
1000 LJUBLJANA, vložek: 750.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 20. 8. 1993; REBEC TOMAŽ, Rašiška 18, 1000 LJUBLJANA, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 8.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44046
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07674 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/18846/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5730180
Firma: BALAŽINEC & CO., gostinstvo, turizem, trgovina in gradbeništvo, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Ločnikarjeva 12, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: BALAŽINEC JOSIP, Ločnikarjeva 12, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim premož., vstop: 10. 4. 1992; BALAŽINEC VLADO, Kosovelova ul. 10, 4226 ŽIRI, odg.s svojim premož., vstop: 30. 5. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44047
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07675 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/19820/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5842662
Firma: FLIP-FLOP podjetje za trgovino in
zastopanje, d.o.o., Trzin
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Bergantova 23, Trzin, 1234
MENGEŠ
Osnovni kapital: 1.509.237,50 SIT
Ustanovitelji: BAHOVEC BARBARA, Richard-Wagner-str. 9/3, CELOVEC, vložek:
677.664,10 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 6.
1992; BAHOVEC TINA, Malgajeva ul. 4, 1000
LJUBLJANA, vložek: 155.442,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 6. 1992; BAHOVEC SREČKO, Predio Zaglav, VRBOSKA, HVAR, vložek:
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676.131,40 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 6.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44048
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07676 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/20493/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5694825
Firma: INTERMODE AP trgovina in gradbeni inženiring, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Karlovška cesta 9/I, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.574.930,00 SIT
Ustanovitelji: VELADŽIĆ SEIDA, Karlovška
9, 1000 LJUBLJANA, vložek: 942.958,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 19. 3. 1996; VULOVIĆ
MIĆA, Ljubljanska cesta 84 a, 1230 DOMŽALE, vložek: 315.986,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 19. 2. 1997; ČOLIĆ TOMO, Basaričekova 57, CRIKVENICA, HRVAŠKA, vložek:
315.986,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 2.
1997.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44049
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07677 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/23264/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5809118
Firma: S.T.A.M. d.o.o., trgovina, storitve,
zastopstvo, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vodnikova 79, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: VODOPIJA MOJCA, Verje
31/d,
1215
MEDVODE,
vložek:
1.050.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 7.
1994; SEMOLIČ ANDREJA, Nebčeva ulica 42,
1291
LAVRICA,
ŠKOFLJICA,
vložek:
1.050.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 6.
1998.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upni-
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kagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44050
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07678 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/24642/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5383382
Firma: NOBLE AIR Mednarodno podjetje, d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Suhadolčanova 39, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.916.000,00 SIT
Ustanovitelji: KORC-CAMPLIN MOJCA, Suhadolčanova 39, 1000 LJUBLJANA, vložek:
958.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 7.
1990; KORC ANTON, Suhadolčanova 39,
1000 LJUBLJANA, vložek: 958.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 16. 8. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44051
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07679 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/24664/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5810060
Firma: BUČKO STEPAN IN PARTNER Trgovina, gostinstvo in turizem, d.n.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Štula 18, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 110.000,00 SIT
Ustanovitelji: STEPAN SAŠA, Štula 18,
1210 LJUBLJANA, vložek: 55.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 1. 7. 1993; PRESIČEK MIHA, Runkova ulic št. 6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 55.000,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 6. 5. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44052
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07680 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/24712/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5816262
Firma: BILEX COMMERCE podjetje za trgovino in proizvodnjo, izvoz-uvoz d.o.o.
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Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Prušnikova 68, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BOŽIČ MARJAN, Lom nad Volčo 1, 4223 POLJANE, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 6. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44053
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07681 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/25510/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5847028
Firma: AMAI TRADE zunanjetrgovinska
d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vurnikova 9, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MAKACH ERJAN, TUMEN, Ul.
M.
Toresa
2/52,
RUSIJA,
vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 3.
1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44054
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07682 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/25655/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5860032
Firma: LOGARITEM trgovina in consulting, d.o.o., Ljubljana Celovška 250
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Celovška 250, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: CVETKOVIĆ DRAGAN, Trnovski pristan 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.150.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 6.
1994; FROHLICH MARGARETA, Trnovski pristan 6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 100.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 6. 1994; JAGER
JANJA, Hudourniška pot 27, 1000 LJUBLJANA, vložek: 100.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 28. 6. 1994; JAGER JOŽE, Hudourniška pot 27, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 6.
1994; DERMASTJA ALJANA, Brilejeva 6, 1000
LJUBLJANA, vložek: 50.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 6. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,

št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44055
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07683 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/26290/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5886228
Firma: SAMO BOŽIČ Storitve in trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Njegoševa 3
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Njegošova 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BOŽIČ SAMO, Njegoševa 3,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 6. 1. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44056
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07684 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/26357/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5860270
Firma: JOVIČIĆ IN DRUGI družba za trgovino in storitve d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Glinškova ploščad 8, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: JOVIČIĆ NATAŠA, Glinškova
ploščad 8, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim
premož., vstop: 17. 5. 1995; POŽUN JANJA,
Glinškova ploščad 8, 1000 LJUBLJANA, odg.s
svojim premož., vstop: 17. 5. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44057
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07685 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/26626/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5908671
Firma: CENTER KOLEZIJA storitve,
d.o.o., Ljubljana
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Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Hajdrihova 21, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠMIGOC JOŽE, Rožna dolina
c. IV/20, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 5.
1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44058
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07686 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/26717/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5913314
Firma: TOPAZ & OCEPEK k.d., podjetje
za razvoj, izobraževanje, trgovino in storitve, Ljubljana
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Svetosavska 22, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Ustanovitelji: OCEPEK PETER, Svetosavska 22, 1000 LJUBLJANA, vložek: 7.500,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 23. 8. 1995;
KREFT JANJA, Vrh na Krašnjo 5, 1225 LUKOVICA, vložek: 2.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 8. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44059
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07687 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/27408/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5908892
Firma: MULTISTREAM proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Černetova 30, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MULTISTREAM SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED, GRAND KANAL HOUSE, 1 UPPER GRAND CANAL STREET, DUBLIN 4, DUBLIN, vložek: 1.500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 27. 12. 1996.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
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izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44060
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07688 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/28403/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5971349
Firma: BURGER & CVITKOVIČ produkcija, d.n.o. Koroška 16, Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Koroška 16, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: BURGER JANEZ, Racovnik
28, 4228 ŽELEZNIKI, vložek: 1.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 27. 8. 1996;
CVITKOVIČ JAN, Ul. prekomorskih brigad 14,
5220 TOLMIN, vložek: 1.000,00 SIT, odg.s
svojim premož., vstop: 27. 8. 1996.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44061
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07689 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/29469/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 1193988
Firma: PETAWAR d.o.o., družba za gostinstvo in turizem
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Celovška cesta 462, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.775.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOVAČ JOŽEF, Nadgoriška
cesta 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
925.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 4.
1997; KOVAČ MARJETA, Nadgoriška cesta 8,
1000 LJUBLJANA, vložek: 925.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 17. 4. 1997; KOVAČ ROBERT, Nadgoriška cesta 8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 925.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 17. 4. 1997.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44062
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07690 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/30136/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 1244302
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Firma: ŽNIDAR k.d., trgovina in storitve
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Kolesarska pot 4, Gunclje, 1000
LJUBLJANA
Ustanovitelji: ŽNIDAR DARKO, Utik 46,
1000 LJUBLJANA, odg.s svojim premož., vstop: 24. 12. 1997; ŽNIDAR RUŽICA, Utik 46,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 24. 12. 1997.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44063
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07691 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/31398/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 1331795
Firma: SABRIJA trgovina in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Velika Račna 13, 1290 GROSUPLJE
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: RIBIĆ RIFET, Skočić, Zvornik, ZVORNIK, vložek: 1.050.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 17. 11. 1998; ALIMANOVIĆ
SEVLETA, Olanovica bb, KALESIJA, vložek:
1.050.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 11. 1998.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44064
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07692 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/31626/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 1380419
Firma: ŠKERL EVA marketing in svetovanje, k.d., Ljubljana
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Rožna dolina Cesta II/19, 1000
LJUBLJANA
Ustanovitelji: ŠKERL EVA, Bežigrad 14,
1000 LJUBLJANA, odg.s svojim premož., vstop: 27. 1. 1999; BERGER TALJA, Kompolje
9, 1225 LUKOVICA, vložek: 1.000,00 SIT,
odg.do viš.nevp.vlo., vstop: 27. 1. 1999.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
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RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44065
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07693 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/04115/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5321042
Firma: ZMAJ-INŽENIRING podjetje za industrijski inženiring, d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Partizanska 6, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: GALE DEJAN, Partizanska 6,
1000 LJUBLJANA, vložek: 500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 25. 1. 1990; GALE JANEZ, Partizanska 6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44066
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07694 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/04161/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5359937
Firma: MAKRO podjetje za trgovino,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Cesta na Brinovec 5/C, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.674.050,00 SIT
Ustanovitelji: MARC BOJAN, Cesta na Brinovec 5/C, 1000 LJUBLJANA, vložek:
837.025,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 12.
1989; MARC MIROSLAVA, Cesta na Brinovec
5/C, 1000 LJUBLJANA, vložek: 837.025,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44067
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07695 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/06318/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5368324
Firma: ASTA SET servis in trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ponikve 95, 1312 VIDEM-DOBREPOLJE
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Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZGONC ANDREJA, Ponikve
95, 1312 VIDEM DOBREPOLJE, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 12. 1998.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44068
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07696 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/09847/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5441773
Firma: MAK COMMERCE proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Sokolska 2, 1295 IVANČNA GORICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KUTIČ MILAN, Ljubljanska 4
c, 1000 GROSUPLJE, vložek: 750.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 10. 1990; KUTIČ KATA, Ljubljanska 4 c, 1290 GROSUPLJE, vložek: 750.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 30. 10. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44069
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07697 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/11150/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5462355
Firma: RAINBOW družba za proizvodnjo,
trgovino in storitve, Brezovica pri Ljubljani,
Kopalniška pot 1
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kopalniška pot 1, 1351 BREZOVICA PRI LJUBLJANI
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: TOMŠIČ JANEZ, Kapalniška
pot 1, 1351 BREZOVICA PRI LJUBLJANI, vložek: 751.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
7. 1. 1991; TOMŠIČ ROSANA, Kopalniška pot
1, 1351 BREZOVICA PRI LJUBLJANI, vložek:
751.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 5.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika ozi-

roma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44070
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07698 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/12815/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5504520
Firma: N.A.C. podjetje za grafični inženiring in marketing d.o.o., Ljubljana, Dolomitska 7
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dolomitska 7, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.529.053,00 SIT
Ustanovitelji: ZAVRŠNIK IGNAC, Dolomitska
7,
1000
LJUBLJANA,
vložek:
1.529.053,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 10. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44071
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07699 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/13548/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5524644
Firma: BORA podjetje za trgovino d.o.o.,
Ljubljana, Topniška 45
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Topniška 45, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: FAKIN BOŠTJAN, Topniška
45, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.502.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 11. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44072
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07700 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/13701/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5537070
Firma: MEDITERAN CLUB atelje za grafiko, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Cesta Andreja Bitenca 68, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
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Ustanovitelji: JURMAN MATEVŽ, Zgornje
Pirniče 124 A, 1215 MEDVODE, vložek:
2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 10. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44073
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07701 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/15002/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5556309
Firma: DITRA INTERNATIONAL trgovina
na debelo d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ul. bratov Komel 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: ROBERT VAN DE BLEEK, NIJVERHEISWEG 9, NIEUWEGEIN, vložek:
1.508.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 9.
1996.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44074
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07702 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/17811/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5604567
Firma: OTEX trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Staničeva 33 a, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 3.385.990,20 SIT
Ustanovitelji: AKCIONERSKO DRUŠTVO
HOLDING KOMPANIJA OTEKS-OHRID P.O.,
Ul. 7-mi Noembri, br. 181, OHRID, MAKEDONIJA, vložek: 3.211.344,50 SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 9. 1995; MARKOVIČ IVANA, Novo polje cesta X 5, 1000 LJUBLJANA, vložek:
174.645,70 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 5.
1996.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
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Sr-44075
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07703 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/27388/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5932084
Firma: B.I. CONSULT nepremičnine,
gradbeništvo, finance, d.o.o., Ljubljana,
Vandotova 65
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vandotova 65, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: IVANETIČ BRANKO, VANDOTOVA 65, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 1.
1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44076
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07704 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/27398/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5934699
Firma: JANINA TRANS transport in špedicija, d.o.o., Ljubljana, Pot k Savi 26
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Pot k Savi 26, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KHROSTOVSKI SERGUEI,
Lagojski trakt 21/1, MINSK, BELORUSIJA, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 1. 1996.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44077
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07705 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/28165/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5952794
Firma: KAJTAZOVIĆ IN PARTNERKA, VENA trgovina, d.n.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Tominškova 39, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Ustanovitelji: KAJTAZOVIĆ VESNA, Mala
čolnarska ulica 004, 1000 LJUBLJANA, vložek: 5.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop: 1. 7. 1996; ŽIBERNA NATAŠA, Česnikova ulica 012, 1107 LJUBLJANA, vložek:
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5.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
1. 7. 1996.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44078
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07706 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/28395/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5971187
Firma: ZEJA - MARINKO & CO. trgovina,
storitve, k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Dobrova 38, 1356 DOBROVA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: MARINKO JANEZ, Dobrova
38, 1356 DOBROVA, vložek: 1.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 20. 8. 1996; MARINKO ŠTEFAN, Dobrova 38, 1356 DOBROVA, vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop: 20. 8. 1996.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44079
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07707 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/29903/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 1233505
Firma: ETERNITY 2000 trgovina in posredništvo, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dunajska 156, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: REZEC SILVO, Lesničarjeva
03, 3000 CELJE, vložek: 1.500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 29. 5. 1998.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44080
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07708 z dne 18. 5.
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2001 pod št. vložka 1/29939/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 1213580
Firma: N-TRGOVINA d.o.o., trgovinska
dejavnost
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Peričeva 31, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: HORVAT NADA, Rusjanov trg
6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 10. 1997.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44081
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07710 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/32590/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 1482858
Firma: GRIG SAB Bioenergetske raziskave in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Celarčeva 26, 1125 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: GRYGORCHUK VOLODYMYR, 6 Linija 21, ODESSA, vložek:
2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 11. 1999.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44082
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07724 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/03022/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5302269
Firma: REGENA podjetje za zbiranje in
predelavo odpadnih surovin in trgovino,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Cesta dveh cesarjev 311, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 3.600,00 SIT
Ustanovitelji: BEVK BRANIMIR, Velebitska
7, 1000 LJUBLJANA, vložek: 600,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 14. 12. 1989; DREMELJ
IVAN, Novo Polje c. I/31, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 300,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 12. 1989; HOČEVAR BOŠTJAN, Bratov
Učakar 90, 1000 LJUBLJANA, vložek: 600,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 12. 1989; HOČEVAR GREGOR, Oktoberske revolucije 10
a, 6310 IZOLA, vložek: 300,00 SIT, ne odgo-
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varja, vstop: 14. 12. 1989; MAVRIČ SONJA,
Ellerjeva ul. 7, 1000 LJUBLJANA, vložek:
300,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 12.
1989; RATING d.o.o., Tržaška 51, 1000
LJUBLJANA, vložek: 300,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 12. 1989; SIMIČ ZORAN, Jeranova 11 a, 1000 LJUBLJANA, vložek: 900,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 12. 1989; SKUŠEK JANEZ, Mala čolnarska 8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 300,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44083
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07725 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/10272/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5449057
Firma: YUVESS podjetje za trgovino, marketing, zastopstvo, gostinstvo, turizem, svetovanje, proizvodnjo in…
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Selanov trg 4, 1210 LJUBLJANA-ŠENTVID
Osnovni kapital: 6.369.515,80 SIT
Ustanovitelji: PODGORŠEK JULIJA, PRUŠNIKOVA 47, 1000 LJUBLJANA ŠENTVID, vložek: 6.369.515,80 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 11. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44084
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07726 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/31378/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 1339249
Firma: RONG HUA trgovina, gostinstvo,
d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dolenjska cesta 28, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZHAO FEN, Calle Julio Romero
de
Torres25,
ŠPANIJA,
vložek:
2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 11.
1998.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o

izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44236
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/02922 z dne 24. 5.
2001 pod št. vložka 1/12768/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5502497
Firma: PODBREGAR & CO. storitveno
podjetje d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Robova 7 a, 1360 VRHNIKA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: PODBREGAR ANDREJ, Robova c. 7 a, 1360 VRHNIKA, vložek: 4.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 30. 1. 1996;
GOČEN NATAŠA, Robova c. 7 a, 1360 VRHNIKA, vložek: 4.000,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 30. 1. 1996.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44237
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/03381 z dne 21. 5.
2001 pod št. vložka 1/04532/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5844649
Firma: JEŽ, KLUN & CO. Trgovina in servis motornih vozil, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Laze 19, Dragomer, 1351 BREZOVICA PRI LJUBLJANI
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KLJUN BOGOMIRA, DRAGOMER, LAZE 19, 1351 BREZOVICA PRI LJUBLJANI, vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop: 18. 1. 1990; KLJUN LUKA, Laze
l9, Dragomer, 1351 BREZOVICA PRI LJUBLJANI, vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop: 20. 4. 1994.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44238
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04392 z dne 22. 5.
2001 pod št. vložka 1/22407/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5782368
Firma: TERPIN & LTS COMPANY podjetje za trgovinsko in storitveno dejavnost,
k.d., Ljubljana
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Ob studencu 15, 1000 LJUBLJANA
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Osnovni kapital: 110.250,00 SIT
Ustanovitelji: TERPIN BOKAVŠEK LIDIJA,
Ob studencu 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
55.125,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 2.
1993; TERPIN SAŠA, Ob studencu 15, 1000
LJUBLJANA, vložek: 55.125,00 SIT, odg.s
svojim premož., vstop: 25. 2. 1993.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44239
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04416 z dne 22. 5.
2001 pod št. vložka 1/24715/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5800226
Firma: FERENČAK TRADE trgovina in
storitve Ljubljana d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Trubarjeva 23, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: TODOROVIČ DRAGAN, Celjska 25, 1000 LJUBLJANA, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 6.
1993; FERENČAK MATIJA, Pot pomorščakov
13B, 6320 PORTOROŽ, vložek: 750.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 6. 1993.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44240
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04421 z dne 24. 5.
2001 pod št. vložka 1/16971/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5662516
Firma: RIGEL zastopstva, trgovina, raziskovanje, svetovanje, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Brilejeva 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.510.040,00 SIT
Ustanovitelji: GODEŠA ANDREJ, Brilejeva
4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.510.040,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 4. 1992.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne
kot neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44241
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04442 z dne 21. 5.
2001 pod št. vložka 1/23511/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5753082
Firma: TIA’S gostinstvo, storitve in trgovina, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Rožna dolina, Cesta V 28, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: OBLAK SALKOVIĆ ANA, Rožna dolina, Cesta V 28, 1000 LJUBLJANA, vložek: 375.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
8. 9. 1999; BERNIK SAŠO, Pristaniška ulica
3, 6330 PIRAN, vložek: 375.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 8. 9. 1999; SALKOVIĆ PAOLO, Creskog statuta 13, CRES, vložek:
375.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 9.
1999; VIDMAR TANJA, Prule 1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 375.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 9. 1999.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44242
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04447 z dne 24. 5.
2001 pod št. vložka 1/11141/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5501539
Firma: MEDIPHA družba za svetovanje in
trgovino d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Tugomerjeva 32, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.662.500,00 SIT
Ustanovitelji: KLANČAR JANEZ, Cankarjeva cesta 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
831.250,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 12.
1990; GREGORIČ-KLANČAR DANICA, Tugomerjeva ulica 32, 1000 LJUBLJANA, vložek:
831.250,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 12.
1990.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne
kot neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44243
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04448 z dne 24. 5.
2001 pod št. vložka 1/18624/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5639395
Firma: VEND Trgovina, izvoz-uvoz, storitve d.o.o. Ljubljana, Rožna dolina C. VI 3
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Rožna dolina C. VI 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: CETINSKI MIRO, Rožna dolina c. VI 3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
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1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 5.
1992.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44244
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04467 z dne 21. 5.
2001 pod št. vložka 1/02196/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5285305
Firma: SLT MARKETING d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Beethovnova 14, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 4.212.078,30 SIT
Ustanovitelji: ZRIM MILAN, Beethovnova
14, 1000 LJUBLJANA, vložek: 3.156.208,30
SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 6. 1989; MENCINGER FRANCI, Preglov trg 12, 1000 LJUBLJANA, vložek: 198.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 6. 1989; ZUPANČIČ ZRIM VESNA, Beethovnova 14, 1000 LJUBLJANA, vložek: 411.320,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 6. 1994; ŠKERBINEK BORIS, Trg revolucije
1,
2000
MARIBOR,
vložek:
228.180,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 6.
1994; GRMEK IRENA, Clevelandska 45,
1000 LJUBLJANA, vložek: 217.870,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 14. 6. 1994.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44245
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s sklepom Srg št. 2001/04481 z dne 22. 5. 2001
pod št. vložka 1/25604/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5841879
Firma: HINECO podjetje za proizvodnjo,
trgovino in zunanjo trgovino, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vinterca 53, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: VRTAČNIK HINKO, Vinterca
53, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 3. 1994.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44246
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04482 z dne 22. 5.
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2001 pod št. vložka 1/22786/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5748283
Firma: LENTIS Inžiniring, izvozno uvozno trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Pot
na Fužine 49
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Pot na Fužine 49, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.504.569,00 SIT
Ustanovitelji: SIMONČIČ TIHOMIR, Pot na
Fužine 49, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.504.569,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 4.
1993.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44247
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04621 z dne 22. 5.
2001 pod št. vložka 1/23948/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5816475
Firma: SIJANTA trgovsko in turistično
podjetje, d.o.o. Ljubljana Polje
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Polje cesta VI 6, 1260 LJUBLJANA POLJE
Osnovni kapital: 1.507.000,00 SIT
Ustanovitelji: SIJANTA PAVEL, Polje Cesta
VI/6,
1000
LJUBLJANA,
vložek:
1.507.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 5.
1993.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44248
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04662 z dne 24. 5.
2001 pod št. vložka 1/21896/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5741360
Firma: TOP WEST LINE d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, trgovino, gostin- stvo, turizem,
inženiring, storitve in zunanjo trg. ter zast.tuj.
partnerjev in konsignacijo Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Cesta na Brdo 25, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.511.000,00 SIT
Ustanovitelji: POTKONJAK JOŽICA, Cesta
na Brdo 25, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.511.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 1.
1993.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
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gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44249
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04665 z dne 24. 5.
2001 pod št. vložka 1/04122/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5325315
Firma: BEMOZ proizvodnja gramoza, betonskih izdelkov in trgovina, Kočevje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Frankopanska 7, 1330 KOČEVJE
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: GREGORČIČ ALOJZ, Frankopanska 7, 1330 KOČEVJE, vložek:
2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 1.
1990.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44250
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04725 z dne 22. 5.
2001 pod št. vložka 1/24880/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5855055
Firma: GALTEX & CO Storitveno in trgovsko podjetje d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Prištinska 10, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SENICA MATJAŽ, Prištinska
10, 1000 LJUBLJANA, vložek: 750.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 4. 1993; SENICA MIRJAM, Prištinska 10, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 4. 1993.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne
kot neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44251
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04765 z dne 22. 5.
2001 pod št. vložka 1/14643/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5572533
Firma: UNIMERX podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o. Ljubljana Dunajska c. 105
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dunajska c. 105, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT

Ustanovitelji: LOVRENČIČ ANTON, Trg 25
maja 21, 1317 SODRAŽICA, vložek:
1.400.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 12. 1991; LOVRENČIČ JOŽICA, Dunajska 105, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 5.
1994.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44253
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04795 z dne 21. 5.
2001 pod št. vložka 1/29412/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 1126512
Firma: KUTLEŠA & CO. družba za gostinske storitve, trgovino in gradbeništvo,
d.n.o., Levstikova 20, Domžale
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Levstikova 20, 1230 DOMŽALE
Ustanovitelji: KUTLEŠA MIJO, Strossmayerova 33, RIJEKA, odg.s svojim premož., vstop:
14. 3. 1997; KUTLEŠA NIKOLA, Trnsko 38 d,
ZAGREB, ne odgovarja, vstop: 28. 9. 1998.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44254
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04890 z dne 21. 5.
2001 pod št. vložka 1/28281/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5776651
Firma: GTTGT gostinstvo, turizem, transport, gradbeništvo, d.o.o., Medvode
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Sora 51, 1215 MEDVODE
Osnovni kapital: 1.517.600,00 SIT
Ustanovitelji: TRAMPUŠ ANDREJ, SORA
51, 1215 MEDVODE, vložek: 1.517.600,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 6. 1993.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44255
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04902 z dne 24. 5.
2001 pod št. vložka 1/20311/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5673542
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Firma: OSTRIGA Trgovina, gostinstvo,
d.o.o., Ljubljana, Nagodetova 18
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Nagodetova 18, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRŽIŠNIK ROZALIJA, Nagodetova 18, 1000 LJUBLJANA, vložek:
600.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 5.
1992; KRŽIŠNIK FRANC, Nagodetova 18,
1000 LJUBLJANA, vložek: 300.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 14. 5. 1992; KRŽIŠNIK
UROŠ, Nagodetova 18, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 300.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 5. 1992; KRŽIŠNIK MARKO, Nagodetova
18, 1000 LJUBLJANA, vložek: 300.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 5. 1992.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44256
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04903 z dne 24. 5.
2001 pod št. vložka 1/18539/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5685729
Firma: AKM družba za storitve in trgovino, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Breg pri Kočevju 27, 1332 STARA CERKEV
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZAJC HELENA, Breg pri Kočevju 27, 1332 STARA CERKEV, vložek:
2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 12.
1999.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44257
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04908 z dne 23. 5.
2001 pod št. vložka 1/12286/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5487480
Firma: LOHNKO podjetje za proizvodnjo,
kooperacijo, trgovino in logistiko, d.o.o.,
Ljubljana, Prušnikova 95
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Prušnikova 95, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: PETKOVIČ-ŠVAGELJ ŽIVA,
Polje C. VI/8, 1260 LJUBLJANA-POLJE, vložek: 754.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
3. 3. 1992; JANIČIJEVIČ DRAGOLJUB, Ulica
k studencu 3, 1215 MEDVODE, vložek:
754.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 4.
1993.
Obrazložitev: Ker je bil ugovor umaknjen, je
sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena

Št.

ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odločalo
višje sodišče.
Sr-44258
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04909 z dne 24. 5.
2001 pod št. vložka 1/06036/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5352037
Firma: MAŠNA Tekstilno podjetje d.o.o.,
Grajska pot 12, Kočevje
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Grajska pot 12, 1330 KOČEVJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠKULJ MAJDA, Grajska pot
12, 1330 KOČEVJE, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 4. 1990.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44259
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s sklepom Srg št. 2001/04954 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/26768/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5913411
Firma: PRIAM KOPAČ & MODIC podjetje
za posredovanje, zastopanje in trgovinao,
d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Rožna dolina C. IX/27, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.000,00 SIT
Ustanovitelji: MODIC ANDREJ, Rožna dolina c. IX/27, 1000 LJUBLJANA, vložek:
500,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
30. 8. 1995; KOPAČ PRIMOŽ, Celovška cesta 161, 1000 LJUBLJANA, vložek: 500,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 30. 8. 1995.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa iz sodnega registra se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44260
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04955 z dne 21. 5.
2001 pod št. vložka 1/19239/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5991005
Firma: VZLET svetovanje, management,
inženiring, marketing in vzgojo, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
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Sedež: Plevančeva 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MARN NATAŠA, Plevančeva
5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44261
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/05138 z dne 24. 5.
2001 pod št. vložka 1/20040/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5676924
Firma: BOLTE & CO proizvodnja, trgovina in storitve, d.n.o., Trzin
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Peske št. 10, 1234 TRZIN
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: BOLTE MILAN, Glinškova ploščad 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
24. 9. 1992; BOLTE MILOŠ, Glinškova ploščad 15, 1000 LJUBLJANA, vložek:
50.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
28. 3. 1995.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44262
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/05531 z dne 22. 5.
2001 pod št. vložka 1/27699/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5936845
Firma: MARKETING VEKIČ & CO. trgovina, gostinstvo, turizem, d.n.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Zvezda 004, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Ustanovitelji: VEKIČ SLAVKA, Zvezda 4,
1000 LJUBLJANA, vložek: 5.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 29. 3. 1996; VEKIČ BRANKO, Zvezda 4, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 5.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 29. 3. 1996.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44263
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/05666 z dne 24. 5.
2001 pod št. vložka 1/21906/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5731321
Firma: GRMEX inženiring, d.o.o., Notranje gorice 178
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Notranje gorice 178, 1357 NOTRANJE GORICE
Osnovni kapital: 1.500.100,00 SIT
Ustanovitelji: GRM VIKTORIJA, Notranje gorice 178, 1357 NOTRANJE GORICE, vložek:
500.033,40 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 4.
1992; GRM LADISLAV, Notranje gorice 178,
1357
NOTRANJE
GORICE,
vložek:
500.033,40 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 4.
1992; GRM POLONCA, Notranje gorice 178,
1357
NOTRANJE
GORICE,
vložek:
500.033,40 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 4.
1992.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne
kot neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44264
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06762 z dne 22. 5.
2001 pod št. vložka 1/32103/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 1304771
Firma: MABO NEPREMIČNINE poslovanje z nepremičninami, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Komenskega 16, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽUŽEK MARIJA, Jakičevo 1,
1315 VELIKE LAŠČE, vložek: 2.100.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 5. 1998.
Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne
kot neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44265
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06763 z dne 22. 5.
2001 pod št. vložka 1/05308/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5873983
Firma: SANI VARACHA & CO k.d., trgovsko in posredniško podjetje, Ljubljana, Olge Mohorjeve 11
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Olge Mohorjeve 11, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: VARACHA TAMARA, Olge Mohorjeve 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
15. 2. 1990; VELIK FERDINAND, Richard Wagnerstrasse 9/I, CELOVEC, vložek: 1.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 12. 1994.
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Obrazložitev: Ugovor zoper začetek postopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne kot
neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz sodnega registra Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za
gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS.
Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44266
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06921 z dne 23. 5.
2001 pod št. vložka 1/24929/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: SEVER IN ČLANI D.N.O. LJUBLJANA proizvodnja, trgovina, gostinstvo in storitve Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Golo 108, 1292 LJUBLJANA-IG
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: SEVER VILIBALD, Golo 108,
1000 LJUBLJANA-IG, vložek: 1.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 10. 10. 1993;
SEVER DARJA, Golo 108, 1000 LJUBLJANA-IG, vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop: 10. 10. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44267
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07792 z dne 23. 5.
2001 pod št. vložka 1/08949/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5573661
Firma: GSI Podjetje za opravljanje poslovnih in drugih storitev, trgovino, gostinstvo in turizem d.o.o., Borštnikov trg 1, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Borštnikov trg 1, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BABIČ KARIM, TRG FRANCOSKE REVOLUCIJE 6, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44268
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07793 z dne 23. 5.
2001 pod št. vložka 1/24860/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz

sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5817340
Firma: DEMIROVIĆ & CO., PODJETJE ZA
DOM IN GOSTINSTVO, d.n.o., Ljubljana,
Trubarjeva 89
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Trubarjeva 89, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: DEMIROVIĆ SALIH, Trubarjeva 89, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim premož., vstop: 26. 10. 1993; MILOSAVLJEVIĆ
BLAŽIMIR, Dolenjska cesta 55, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim premož., vstop: 26. 10.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44269
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07794 z dne 23. 5.
2001 pod št. vložka 1/24380/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5808944
Firma: ADATO, eksport-import, d.o.o.,
Preserje 22, Preserje pod Krimom
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Preserje 22, 1352 PRESERJE
POD KRIMOM
Osnovni kapital: 1.500.546,00 SIT
Ustanovitelji: KOVAČ JOŽEF, Preserje 22,
1352 PRESERJE POD KRIMOM, vložek:
1.500.546,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 31. 5.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44270
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07795 z dne 23. 5.
2001 pod št. vložka 1/24893/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5816734
Firma: IDENTICAR, podjetje za trgovino
in zastopanje d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dalmatinova 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: EASFIELD TRADING LTD “
Lordos Central Court “, Limassol, CYPRUS,
vložek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 10. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
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št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44271
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07796 z dne 23. 5.
2001 pod št. vložka 1/13980/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5542375
Firma: URŠIČ & CO d.n.o. izvoz - uvoz,
trgovina in storitve, Ljubljana, Ziherlova 6
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Ziherlova 6, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: URŠIČ VLADIMIR, Ziherlova
6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 18. 10. 1991;
URŠIČ MARIJA, Ziherlova 6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 4.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop: 18. 10. 1991; URŠIČ TAMARA,
Ziherlova 6, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim
premož., vstop: 1. 11. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44272
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07797 z dne 23. 5.
2001 pod št. vložka 1/24803/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5810264
Firma: MONTLES-A Podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Ljubljana, Cesta v Mestni
log 68
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Cesta v Mestni log 68, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.700,00 SIT
Ustanovitelji: HORVAT DEJAN, Cesta v Mestni log 68, 1000 LJUBLJANA, vložek:
750.350,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 6.
1993; HORVAT DANILO, Cesta v Mestni log
68, 1000 LJUBLJANA, vložek: 750.350,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 6. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44273
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07798 z dne 23. 5.

Št.

2001 pod št. vložka 1/24586/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5809738
Firma: CVETLIČARSTVO, ERIKA d.o.o.
Škofljica, Žagarska c. 22
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Žagarska cesta 22, 1291
ŠKOFLJICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: DREMELJ ERIKA, Ahlinova 9,
1291 ŠKOFLJICA, vložek: 1.500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 10. 5. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44274
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07799 z dne 23. 5.
2001 pod št. vložka 1/24716/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5808464
Firma: BREŠAR & CO., PODJETJE ZA
PREVOZ, STORITVE IN trgovino, d.n.o.,
Ljubljana, Menardova 11
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Menardova 11, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: BREŠAR ZDENKA, Mala vas
38, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 8. 9. 1993; BREŠAR TILEN, Mala vas 38, 1290 GROSUPLJE,
vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 8. 9. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44275
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07800 z dne 23. 5.
2001 pod št. vložka 1/17357/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5606217
Firma: GRAMOFONČEK trgovina in storitve d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Šmartinska 152, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: POTOKAR TOMAŽ, Lanišče
4, 1291 ŠKOFLJICA, vložek: 1.050.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1994; KASTELIC IGOR, Sneberško nabrežje 64, 1000
LJUBLJANA, vložek: 450.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1994.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44276
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07801 z dne 23. 5.
2001 pod št. vložka 1/23807/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5808219
Firma: KONTINENTAL CIGALE IN DRUŽBENIK trgovina in storitve d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Šmarska cesta 77, 1291 ŠKOFLJICA
Osnovni kapital: 115.000,00 SIT
Ustanovitelji: CIGALE ANDREJ, Šmarska
cesta 77, 1291 ŠKOFLJICA, vložek:
103.500,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
24. 6. 1993; PIVK MIRA, Rovtarska cesta 18,
1370 LOGATEC, vložek: 11.500,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 30. 3. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44277
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07802 z dne 23. 5.
2001 pod št. vložka 1/23592/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5799643
Firma: ZGONEC SMREKATRADE podjetje za proizvodnjo trgovino in storitve, k.d.,
Rob
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Podhojni hrib 11, 1314 ROB
Osnovni kapital: 128.710,00 SIT
Ustanovitelji: ZGONEC DUŠAN, Podhojni
hrib 11, 1314 ROB, vložek: 127.422,90 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 16. 6. 1993;
ZGONEC JOŽICA, Podhojni hrib 11, 1314
ROB, vložek: 1.287,10 SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44278
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07803 z dne 23. 5.
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2001 pod št. vložka 1/23826/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5804060
Firma: ČUŠIN IN ČUŠIN podjetje za trgovino in storitve, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Poljanska 77, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 102.480,00 SIT
Ustanovitelji: ČUŠIN MAJDA, Poljanska 77,
1000 LJUBLJANA, vložek: 51.240,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 17. 5. 1993; ČUŠIN DUŠAN, Poljanska 77, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 51.240,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 17. 5. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44279
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07804 z dne 23. 5.
2001 pod št. vložka 1/23632/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5798671
Firma: BIRO-ROYAL, TRGOVSKO IN SERVISNO PODJETJE, d.o.o., Ljubljana, Trubarjeva 43
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Trubarjeva 43, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠVEC LADISLAV, Olge Mohorjeve 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 6.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44280
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07805 z dne 23. 5.
2001 pod št. vložka 1/23335/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5780721
Firma: MARKIZ LANSER Podjetje za proizvodnjo in trgovino, Nogranje gorice, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Podpeška 362, 1357 NOTRANJE GORICE
Osnovni kapital: 1.520.254,50 SIT
Ustanovitelji: KOREN SNEŽANKA, Podpeška 145, 1357 NOTRANJE GORICE, vložek:
760.127,25 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 4.
1993; KOREN BOJAN, Podpeška 145, 1357
NOTRANJE GORICE, vložek: 760.127,25 SIT,
ne odgovarja, vstop: 7. 4. 1993.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44281
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07806 z dne 23. 5.
2001 pod št. vložka 1/24358/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5776589
Firma: UKRAS gradbeništvo, trgovina,
storitve, d.o.o. Ljubljana Tolminska 15
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Tolminska 15, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČENGIČ BORISAV, Dvoržakova
8,
1000
LJUBLJANA,
vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 7.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44282
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07807 z dne 23. 5.
2001 pod št. vložka 1/22723/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5776414
Firma: PAMEX 1 trgovsko podjetje, d.o.o.
Ljubljana, Cojzova c. 8
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Cojzova cesta 8, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PAL TONČKA, Pijava gorica
47, 1291 ŠKOFLJICA, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 5. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44283
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07808 z dne 23. 5.
2001 pod št. vložka 1/24229/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz

sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5792339
Firma: STILING D inženiring d.o.o., C.
dveh cesarjev 387, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: C. dveh cesarjev 387, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.520.975,00 SIT
Ustanovitelji: HODŽIĆ NIJAZ, Cesta dveh
cesarjev 387, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.520.975,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 6.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44284
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07809 z dne 23. 5.
2001 pod št. vložka 1/23786/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5784131
Firma: MIKAN COMMERCE Trgovina in
storitve Ljubljana d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Viška 22, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: MIKANEC JOLANDA, Fabianijeva 45, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 6.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44285
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07810 z dne 23. 5.
2001 pod št. vložka 1/23916/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5780969
Firma: POWER PRODUCTS Trgovina in
storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Trdinova 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 3.594.800,00 SIT
Ustanovitelji: HOLZFEIND MAXIMILIAN, St.
Georgener Str.100, KLAGENFURT, vložek:
3.594.800,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 5.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
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vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44286
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07811 z dne 23. 5.
2001 pod št. vložka 1/22248/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5780942
Firma: RE & MAKS TRADE Trgovina, turizem, gostinstvo, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kotnikova 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: STANIČ RENATO, Močnikova
5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 1. 1997.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44287
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07812 z dne 23. 5.
2001 pod št. vložka 1/23681/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5776198
Firma: AFRA Proizvodnja, storitve, trgovina d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Rimska cesta 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.732.245,00 SIT
Ustanovitelji: MISIMOVIĆ PREDRAG, Vandronella 6, ROVINJ, vložek: 1.732.245,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 5. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44288
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07813 z dne 23. 5.
2001 pod št. vložka 1/18293/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5721997
Firma: PANTER - PLUS proizvodnja, trgovina in storitvene dejavnosti, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ul. borcev za severno mejo 23,
1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.516.000,00 SIT

Št.

Ustanovitelji: NAHTIGAL RADKO, Ul. borcev za severno mejo 23, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.516.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 11. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44289
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07814 z dne 23. 5.
2001 pod št. vložka 1/23588/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5775175
Firma: AGROKOMERC LJUBLJANA podjetje za proizvodnjo, trgovino, zastopanje,
uvoz izvoz, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Cankarjeva 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.988.265,00 SIT
Ustanovitelji: AGROKOMERC GMBH, Afrikanergasse 3, WIEN WIEN, vložek:
1.988.265,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 4.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44290
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07815 z dne 23. 5.
2001 pod št. vložka 1/17786/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5641772
Firma: EUROCREDIT Posojilno Investicijska Služba d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Glinškova ploščad 29, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.800.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOROUŠIČ IGOR, Glinškova
ploščad 29, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.800.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 3.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
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Sr-44291
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07816 z dne 23. 5.
2001 pod št. vložka 1/25240/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5834511
Firma: TROJANOVIĆ IN OSTALI Gostinstvo, storitve, trgovina d.n.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Cesta dveh cesarjev 379, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: TROJANOVIĆ PETER, Cesta
dveh cesarjev 379, 1000 LJUBLJANA, odg.s
svojim premož., vstop: 10. 2. 1994; TROJANOVIĆ EMINA, Cesta dveh cesarjev 379,
1000 LJUBLJANA, odg.s svojim premož., vstop: 10. 2. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44292
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07817 z dne 23. 5.
2001 pod št. vložka 1/25234/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5834350
Firma: BIJELIĆ IN OSTALI Storitve, trgovina d.n.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Peruzzijeva 127 b, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: BIJELIĆ ZORAN, Smrtnikova
4, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim premož.,
vstop: 9. 2. 1994; BIJELIĆ LJILJANA, Smrtnikova 4, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim premož., vstop: 9. 2. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44293
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07818 z dne 23. 5.
2001 pod št. vložka 1/22659/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5776406
Firma: COMEX CONSULTING, BOLJETINI IN OSTALI d.n.o., družba za mednarodno posredovanje blaga in storitev, Ljubljana, Miklošičeva 3
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Miklošičeva 3, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
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Ustanovitelji: BOLJETINI FARUK, Grudnova ul. 5, 6000 KOPER, vložek: 50.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 8. 11. 1994;
BOLETINI ENIS, Grudnova 5, 6000 KOPER,
vložek: 50.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 3. 6. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44294
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07819 z dne 23. 5.
2001 pod št. vložka 1/11032/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5461987
Firma: EKRAN podjetje za trgovino, gostinstvo in turistično posredovanje ter marketing, d.o.o., Jeranova 22a, Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Jeranova 22a, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.700.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠEGAN NEDELJKO, BEZJE
10, 4280 KRANJSKA GORA, vložek:
1.700.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
13. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44295
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07820 z dne 23. 5.
2001 pod št. vložka 1/18151/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5832390
Firma: BAJEX - BERIČ & CO. izvoz - uvoz,
d.n.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Zadobrovška 49, 1260 LJUBLJANA-POLJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: BERIČ DARKO, Zadobrovška
49, 1260 LJUBLJANA POLJE, vložek:
4.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
8. 4. 1992; BERIČ BARBARA, Zadobrovška
49, 1260 LJUBLJANA POLJE, vložek:
4.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
27. 12. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske druž-
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be od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44296
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07821 z dne 23. 5.
2001 pod št. vložka 1/10951/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5464854
Firma: SINGA TRADE trgovina, uvoz - izvoz d.o.o. Ljubljana Kolodvorska 18a
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kolodvorska 18a, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.628.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČEBRON FRANČIŠKA, Vojkova 10, 6210 SEŽANA, vložek: 1.628.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 7. 1996.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44297
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07822 z dne 23. 5.
2001 pod št. vložka 1/25109/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5825547
Firma: POZNAJELŠEK IN OSTALI d.n.o.,
storitve, trgovina, gostinstvo
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Dolenjska c. 108, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: POZNAJELŠEK BOJAN, Šišenska cesta 19, LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
10. 1. 1994; POZNAJELŠEK VERA, Nagodetova 17, LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 10. 1. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44298
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07823 z dne 23. 5.
2001 pod št. vložka 1/25016/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5824117
Firma: SAN TEAM, DRUŽBA ZA STORITVE S PODROČJA TRGOVINE in turizma
d.o.o., Ljubljana, Dalmatinova 4
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dalmatinova 4, 1000 LJUBLJANA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: OLUJIĆ SPOMENKA, Komenskega 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 12.
1993; STUDIO E LTD Tsar Osovoditel 10 Kynstendil BOLGARIJA, Tsar Osvoboditel 10, KYNSTENDIL, vložek: 750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 12. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44299
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07824 z dne 23. 5.
2001 pod št. vložka 1/22183/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5803756
Firma: SIMPO B podjetje za proizvodnjo,
servis in trgovino d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Hudovernikova 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.569.712,00 SIT
Ustanovitelji: BELEC JANEZ, Hudovernikova
4,
1000
LJUBLJANA,
vložek:
1.569.712,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 5.
1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44300
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07825 z dne 23. 5.
2001 pod št. vložka 1/26174/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5893011
Firma: BONATA d.o.o. podjetje za trgovino in servisne dejavnosti Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Streliška št. 24, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: DJURDJEVIĆ SLOBODAN,
Steliška št. 24, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 1.
1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upni-
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kagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44301
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07826 z dne 23. 5.
2001 pod št. vložka 1/16545/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5825474
Firma: COKL TRADE podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o., Notranje
Gorice
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Cesta na log 38, 1357 NOTRANJE GORICE
Osnovni kapital: 1.998.810,00 SIT
Ustanovitelji: ČOŽ ROBERT, Cesta na Log
38, 1357 NOTRANJE GORICE, vložek:
1.998.810,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 12. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44302
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07827 z dne 23. 5.
2001 pod št. vložka 1/26064/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5878560
Firma: ALEX ROM družba za trgovino
d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Stari trg 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BORKO MITJA, Rimska 5,
1000 LJUBLJANA, vložek: 15.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 25. 11. 1994; XU CHANG
QING, Via Di Porta Fborica Nr. 19, RIM ITALIJA, vložek: 1.485.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 8. 9. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44303
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07828 z dne 23. 5.
2001 pod št. vložka 1/26039/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5893470
Firma: PERITEKS SERVIS negovanje in
izposoja tekstila d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo

Št.

Sedež: Blatnica 2, Trzin, 1234 MENGEŠ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ANDERLIČ JOŽE, Frodlagasse 31, CELOVEC, AVSTRIJA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 5.
1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44304
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07829 z dne 23. 5.
2001 pod št. vložka 1/24381/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5887941
Firma: MARKET SANDRA - ZARIĆ & CO
trgovsko podjetje, d.n.o., Ljubljana, Viška
49 a
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Viška 49 c, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZARIĆ ALEKSA, Viška 49 c,
1000 LJUBLJANA, vložek: 50.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 7. 6. 1993; ZARIĆ CVIJETA, Viška 49 c, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 50.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 30. 3. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44305
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07830 z dne 23. 5.
2001 pod št. vložka 1/25895/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5865816
Firma: VANESSA COLLECTION trgovina
in kozmetične storitve, d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dunajska 51, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: VANESSA COLLECTION (JERSEY) LIMITED, Held at Belmont House, 2-6
B.R, ST. HELIER JERSEY, V.BRITANIJA, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
9. 9. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske druž-
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be od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44306
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07831 z dne 23. 5.
2001 pod št. vložka 1/22589/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5759153
Firma: A.T.T. podjetje za proizvodnjo in
storitve d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kotnikova 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: OBRANOVIČ ALOJZ, Turjaško
naselje 8, 1330 KOČEVJE, vložek:
2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
29. 12. 1997.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44308
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07861 z dne 22. 5.
2001 pod št. vložka 1/26976/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5918413
Firma: DOBRA VOLJA SMERDU informiranje, trgovina in storitve, k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Krakovski nasip 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: SMERDU TOMAŽ, Krakovski
nasip 4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 29. 9. 1995;
JANKOVIČ VLASTA, Krakovski nasip 4, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 9. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44309
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07862 z dne 22. 5.
2001 pod št. vložka 1/25876/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5872472
Firma: ZDRUŽENJE UVOZNIKOV IN PRODAJALCEV VOZIL Gospodarsko interesno
združenje, Ljubljana
Pravno org. oblika: Gospodarsko interesno
združenje
Sedež: Friškovec 6, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: UNICOM GROUP D.O.O. FRIŠKOVEC 6, LJUBLJANA, Friškovec 6, 1000

Stran

2784 / Št. 42 / 30. 5. 2001

LJUBLJANA, odg.s svojim premož., vstop:
27. 10. 1994; CLASSIC MARKETING D.O.O.,
LJUBLJANA, Neubergerjeva 17, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim premož., vstop: 27. 10.
1994; COOPING AVTO D.O.O., LJUBLJANA,
Celovška 264, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim premož., vstop: 27. 10. 1994; STIL EXPORT IMPORT D.O.O. LJUBLJANA, Celovška
108, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim premož.,
vstop: 27. 10. 1994; CARGO D.O.O. LJUBLJANA, Valjavčeva 16, 1000 LJUBLJANA,
odg.s svojim premož., vstop: 27. 10. 1994;
PAVKA D.O.O. LJUBLJANA, Celovška 111/a,
1000 LJUBLJANA, odg.s svojim premož., vstop: 27. 10. 1994; VR6 D.O.O. LJUBLJANA,
Novo polje c. XI/10, 1000 LJUBLJANA, odg.s
svojim premož., vstop: 27. 10. 1994; ATED
D.O.O., LJUBLJANA, Tugomerjeva 29, 1000
LJUBLJANA, odg.s svojim premož., vstop:
27. 10. 1994; REKI D.O.O. LJUBLJANA, Tolstojeva 32, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim
premož., vstop: 27. 10. 1994; K INŽENIRING
D.O.O. LJUBLJANA, Snebrničeva 3, 1000
LJUBLJANA, odg.s svojim premož., vstop:
27. 10. 1994; AURORA AVTO D.O.O. LJUBLJANA, Slovenčeva 93, 1000 LJUBLJANA,
odg.s svojim premož., vstop: 27. 10. 1994;
AVTOUSLUGA D.O.O. LJUBLJANA, Dolenjska
361, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim premož.,
vstop: 27. 10. 1994; GRIM-X D.O.O., KOČEVJE, Ljubljanska 67, 1330 KOČEVJE, odg.s
svojim premož., vstop: 27. 10. 1994; SAWAL
D.O.O. POSTOJNA, Tržaška 36, 6230 POSTOJNA, odg.s svojim premož., vstop: 27. 10.
1994; SETR KURENT D.O.O. LJUBLJANA, C.
Ljubljanske brigade 5, 1000 LJUBLJANA,
odg.s svojim premož., vstop: 27. 10. 1994;
NUBIS D.O.O. LJUBLJANA, Šubičeva 2, 1000
LJUBLJANA, odg.s svojim premož., vstop:
27. 10. 1994; MTE COMMERCE D.O.O.
LJUBLJANA, Polje 351 c, 1000 LJUBLJANA,
odg.s svojim premož., vstop: 27. 10. 1994;
VIMAR D.O.O. ŠMARJE PRI KOPRU, Srgaši
42, 1293 ŠMARJE PRI KOPRU, odg.s svojim
premož., vstop: 27. 10. 1994; ELDE D.O.O.
RENČE, Merljaki 17, 1000 LJUBLJANA, odg.s
svojim premož., vstop: 27. 10. 1994; A.V.T.
D.O.O., MENGEŠ, Galavarjeva 15, 1234
MENGEŠ, odg.s svojim premož., vstop:
27. 10. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44310
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07863 z dne 22. 5.
2001 pod št. vložka 1/25192/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5832934
Firma: BURTSCHER, trgovina in zastopanje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dunajska c. 21, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ELEKTROTEHNA ELEX INTERNATIONAL TRADE P.O., Dunajska c. 21,
1000 LJUBLJANA, vložek: 765.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 28. 10. 1993; BURTSCHER LIMITED, 28 Capel Street, Dublin 2,
IRELAND, vložek: 735.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 10. 1993.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44311
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07864 z dne 22. 5.
2001 pod št. vložka 1/25301/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5842697
Firma: DOTIK-VREŠ & CO., Grafične in
druge storitve, delovno usposabljanje, trgovina in zastopstvo, d.n.o., Domžale
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Količevo 70, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 95.000,00 SIT
Ustanovitelji: VREŠ MARIJA, Količevo 70,
1230 DOMŽALE, vložek: 50.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 14. 2. 1994;
VREŠ TOMISLAV, Količevo 70, 1230 DOMŽALE, vložek: 30.000,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 14. 2. 1994; VREŠ ALEŠ, Količevo 70, 1230 DOMŽALE, vložek:
15.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
14. 2. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44312
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07865 z dne 22. 5.
2001 pod št. vložka 1/20424/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5691729
Firma: PIŽMOHT Trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o. Šmartno pri Litiji
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Zavrstnik 56, 1275 ŠMARTNO
PRI LITIJI
Osnovni kapital: 1.669.625,00 SIT
Ustanovitelji: PIŽMOHT ANTON, Zavrstnik
56, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI, vložek:
1.669.625,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 11. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-44313
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07866 z dne 22. 5.
2001 pod št. vložka 1/27339/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5612675
Firma: PIKOLINO poslovne storitve, trgovina, turizem in gostinstvo, d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Česnikova 22, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: MLJAČ ALEKSANDER, Proletarskih brigad 14, 6310 IZOLA, vložek:
1.131.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 4.
1992; SENTE NEVENKA, Česnikova 22, 6310
IZOLA, vložek: 377.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 7. 12. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44314
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07867 z dne 22. 5.
2001 pod št. vložka 1/18412/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5630967
Firma: VIŽA Podjetje za turizem in posredništvo d.o.o., Domžale
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljanska 84, 1230 DOMŽALE
Osnovni kapital: 1.520.501,00 SIT
Ustanovitelji: MAČINKOVIĆ VINKO, LJUUUBLJANSKA 84, 1230 DOMŽALE, vložek:
766.501,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 4.
1992; MAČINKOVIĆ ŽARKO, PRNJAVOR,
DRENOVA /BIH/, vložek: 754.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 2. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44315
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07868 z dne 22. 5.
2001 pod št. vložka 1/29194/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 1193660
Firma: KREGAR & CO. zaključna dela v
gradbeništvu, k.d., Ljubljana
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Dobrunjska cesta 30 a, 1261
LJUBLJANA-DOBRUNJE
Ustanovitelji: KREGAR MARJAN, DOBRUNJSKA CESTA 30 A, 1261 LJUBLJANA-DOBRUNJE, odg.s svojim premož., vstop:
11. 3. 1997; ADEMOVIĆ SIDO, BILEČANSKA
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UL.4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 5.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 3. 1997.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44316
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07869 z dne 22. 5.
2001 pod št. vložka 1/27448/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5934702
Firma: IRSING inženiring, svetovanje,
d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Jana Husa 14, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOŽELJ-LEVIČNIK IRENA-MARIJA, Ilirska 4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 1. 1996.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44317
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07870 z dne 22. 5.
2001 pod št. vložka 1/04325/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5334314
Firma: INTER JOMI d.o.o., storitve in trgovina, Kamnik, Zagorica nad Kamnikom 10
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Zagorica nad Kamnikom 10,
1242 STAHOVICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: URŠIČ MIRJAN, Zagorica nad
Kamnikom 10, 1242 STAHOVICA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 7.
1996.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44318
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07871 z dne 22. 5.
2001 pod št. vložka 1/14939/00 vpisalo v

Št.

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5570883
Firma: MKT TRADE d.o.o. Ljubljana, Savlje 87
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Savlje 87, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.544.000,00 SIT
Ustanovitelji: MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA D.D., Slovenska 29, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.544.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 5. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44319
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07872 z dne 22. 5.
2001 pod št. vložka 1/29534/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 1198084
Firma: ONA ON TRGOVINA podjetje za
trgovino in posredovanje, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Proletarska 4, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ONA - ON NOTRANJA TRGOVINA, D.O.O., Proletarska 4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 19. 6. 1997.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44320
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07873 z dne 22. 5.
2001 pod št. vložka 1/28106/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5948797
Firma: LUKA MARKET trgovina in storitve, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Predstruge 24, 1312 VIDEM DOBREPOLJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: HOČEVAR TONE, Predstruge
24, 1312 VIDEM DOBREBOLJE, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 5.
1996; HOČEVAR ANDREJA, Predstruge 24,
1312
VIDEM
DOBREPOLJE,
vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 5.
1996.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
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navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44321
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07874 z dne 22. 5.
2001 pod št. vložka 1/32785/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 1491571
Firma: ALP MARKETING Reklamne radijske storitve, glasba, animacija, ozvočenje
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Šlandrova 10, 1231 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: PETERNEL FRANC, Vaše 29,
1215 MEDVODE, vložek: 2.100.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 16. 12. 1999.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44322
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07875 z dne 22. 5.
2001 pod št. vložka 1/27859/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5940788
Firma: CROCO FASHION export-import,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vinterca 53, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: DUJIĆ GORAN, Milana Rustambega 18, RIJEKA, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 3. 1996.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44323
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07876 z dne 22. 5.
2001 pod št. vložka 1/11905/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5483085
Firma: EKO CONTROLS inženiring, servisiranje in montaža hladilnih, ogrevalnih
in klima naprav d.o.o., Kamnik
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Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Cesta treh talcev 15, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 1.593.000,00 SIT
Ustanovitelji: PODGORNIK IVAN, Cesta treh
talcev
15,
1240
KAMNIK,
vložek:
1.115.100,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 2.
1991; MARTINJAK VIDO, MATIJE BLEJCA 6,
1240 KAMNIK, vložek: 477.900,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 23. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44324
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07877 z dne 22. 5.
2001 pod št. vložka 1/09260/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5426502
Firma: FINALVIT podjetje za vzdrževanje
objektov d.o.o. Ljubljana Cesta v ZG.Log
40
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Cesta v Zg.Log 40, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 5.529.846,00 SIT
Ustanovitelji: VITOROVIĆ VELISLAV, Cesta
v Zgornji Log 4O, 1000 LJUBLJANA, vložek:
5.529.846,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
31. 10. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44325
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07878 z dne 22. 5.
2001 pod št. vložka 1/29141/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 1124358
Firma: 4 (ŠTIRI) YOU trgovska družba,
d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Clevelandska 23, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.793.951,00 SIT
Ustanovitelji: STUPAR IGOR, CLEVELANDSKA 23, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.793.951,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 5.
1996.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
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izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44326
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07879 z dne 22. 5.
2001 pod št. vložka 1/20361/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5708621
Firma: SAVA INTERNATIONAL export-import, maloobjeni promet, marketing in inženiring, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dunajska 21, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.546.000,00 SIT
Ustanovitelji: RAZPOTNIK KLOBASA IRENA, Ogrinčeva ul. 10, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.546.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
8. 10. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44327
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07880 z dne 22. 5.
2001 pod št. vložka 1/18012/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5823960
Firma: VEDEŽ podjetje za proizvodnjo,
posredovanje ter storitve d.o.o., Ljubljana,
Marčenkova 13
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Marčenkova 13, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.518.000,00 SIT
Ustanovitelji: BELIĆ MILOMIR, Marčenkova
13,
1000
LJUBLJANA,
vložek:
1.518.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 12. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44328
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07881 z dne 22. 5.
2001 pod št. vložka 1/19052/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5874297
Firma: ABLE Podjetje za inženiring in svetovanje, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo

Sedež: Petkovškovo nabrežje 31, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.658.000,00 SIT
Ustanovitelji: BRCAR ANTON, Ul. miru 1,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.658.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44329
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07882 z dne 22. 5.
2001 pod št. vložka 1/13086/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5519705
Firma: APPLE podjetje za trgovino, turizem, gostinstvo, uvoz in izvoz, d.o.o. Stara
cerkev
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Stara cerkev 34, 1332 STARA
CERKEV
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽELEZNJAK DUŠAN, Trata
V/2, 1330 KOČEVJE, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 8. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44330
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07883 z dne 22. 5.
2001 pod št. vložka 1/28703/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5967236
Firma: DOLŽAN & CO podjetje za storitve in trgovino, d.n.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Linhartova cesta 34, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: DOLŽAN DUŠAN, Linhartova
cesta 34, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 14. 10.
1996; DOLŽAN EMA, Linhartova cesta 34,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 14. 10. 1996.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Sr-44331
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07884 z dne 22. 5.
2001 pod št. vložka 1/27201/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5926297
Firma: GIPOSS INŽENIRING podjetje za
gradbeništvo, investicije in inženiring, Ljubljana, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Majorja Lavriča 12, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: FILIPČIČ MILAN, Dolenje Kamenje 9, 8000 NOVO MESTO, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 11.
1997.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44332
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07885 z dne 22. 5.
2001 pod št. vložka 1/21062/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5715237
Firma: ROZIS export-import, trgovina in
gostinstvo, d.o.o. Grosuplje, Jurčičeva I/10
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Jurčičeva I/10, 1290 GROSUPLJE
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ROZMAN IVANKA, Jurčičeva
I/10,
1290
GROSUPLJE,
vložek:
2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 1.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44333
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07886 z dne 23. 5.
2001 pod št. vložka 1/17886/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5620481
Firma: STUDIO REGA družba za storitve
in trgovino d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Krivec 5, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.548.000,00 SIT
Ustanovitelji: VALANT IVICA, Ul. Marka Šlajmarja 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
774.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 1.
1993; VALANT VLADIMIR, Ul. Marka Šlajmarja

Št.

8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 774.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 26. 1. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44334
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07887 z dne 22. 5.
2001 pod št. vložka 1/03756/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5315972
Firma: KRONA Podjetje za trgovino,
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Čopova 8, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 10.551.516,00 SIT
Ustanovitelji: MOČNIK FRANC, Gornji Rudnik II/3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
5.381.273,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 12. 1989; SLANC MARJAN, Srednjevaška ul. l3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.585.121,50 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 12. 1989; SLANC MILENA, Srednjevaška
ul.
l3,
1000
LJUBLJANA,
vložek:
2.585.121,50 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 10. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44335
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07888 z dne 22. 5.
2001 pod št. vložka 1/10506/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5469058
Firma: NOVAK-KAŠČA Trgovsko in posredniško podjetje k.d., Dole pri Litiji 27, Litija
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Dole pri Litiji 27, 1270 LITIJA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: NOVAK DARJA, DOLE PRI LITIJI 27, 1270 LITIJA, vložek: 1.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 26. 11. 1990;
FRANKOVIČ VINKO, Dole pri Litiji 27, 1273
LITIJA, vložek: 1.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 26. 11. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
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Sr-42920
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00726 z dne 14. 5.
2001 pod št. vložka 1/01698/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5495768
Firma: ALTMERX JEVTIČ & CO Trgovsko
in storitveno podjetje d.n.o. Ajdovščina
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Brje 26, 5270 AJDOVŠČINA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: GRAČAN JEVTIČ DANICA,
GRADNIKOVE BRIGADE 9, 5000 NOVA GORICA, vložek: 4.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 5. 1991; JEVTIČ MIRAN, GRADNIKOVE BRIGADE 9, 5000 NOVA GORICA, vložek: 4.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 5.
1991.
Obrazložitev: Ker je proti sklepu o začetku izbrisa bil ugovor zavrnjen, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-42922
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00727 z dne 14. 5.
2001 pod št. vložka 1/01500/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5471982
Firma: MA & BO Proizvodnja in trgovina
d.o.o. Volčja Draga
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Volčja Draga 93, 5293 VOLČJA
DRAGA
Osnovni kapital: 1.580.000,00 SIT
Ustanovitelji: ABRAMIČ BOJAN, VOLČJA
DRAGA 93, 5293 VOLČJA DRAGA, vložek:
790.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 1.
1991; ABRAMIČ BRANKO, VOLČJA DRAGA
93, 5293 VOLČJA DRAGA, vložek:
790.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 12.
1994.
Obrazložitev: Ker je proti sklepu o začetku izbrisa bil ugovor zavrnjen, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-42923
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00728 z dne 14. 5.
2001 pod št. vložka 1/00250/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: POZD IPPI Inženiring, projektiranje, proizvodnja, izvedba, nadzor in računalništvo Nova Gorica, p.o.
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Pravno org. oblika: POZD
Sedež: 15. september 7, 5000 NOVA
GORICA
Ustanovitelji: KUK BRANKO, PODMARK
16, 5290 ŠEMPETER, ostalo, vstop: 26. 11.
1987; ZGONIK RADO, LOKVICA 16, 5296
KOSTANJEVICA, ostalo, vstop: 26. 11. 1987;
ŠTRKALJ ZDRAVKO, KOVAČIČEVA 16, 6000
KOPER, ostalo, vstop: 26. 11. 1987; KOSMAČIN ANTON, I. SULIČA 18 A, 5290 ŠEMPETER, ostalo, vstop: 26. 11. 1987.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-42924
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00729 z dne 14. 5.
2001 pod št. vložka 1/02755/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5693039
Firma: THALIA, ZAVADLAV - LALIĆ Trgovina in storitve d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: IX. Korpus 62, 5000 NOVA GORICA
Osnovni kapital: 154.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZAVADLAV VLASTA, CANKARJEVA 6, 5000 NOVA GORICA, vložek:
77.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
23. 10. 1992; LALIĆ ALENKA, SKALNIŠKA
CESTA 5 A, 5250 SOLKAN, vložek:
77.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
25. 5. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-42925
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00730 z dne 14. 5.
2001 pod št. vložka 1/02761/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5713242
Firma: SYS - TEAM 42 Storitve in trgovina d.o.o. Renče
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Renški Podkraj 41/a, 5292 RENČE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: VUGA GREGORIČ VLADIMIR,
RENŠKI PODKRAJ 41 A, 5292 RENČE, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
24. 11. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je do-
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pustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-42926
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00731 z dne 14. 5.
2001 pod št. vložka 1/02817/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5705487
Firma: BOLE BOŽIČ & CO. maloprodaja
in storitve d.n.o. Bilje
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Bilje 121/d, 5292 RENČE
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: BOŽIČ LEONARDA, BILJE
121 D, 5292 REČNE, vložek: 80.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 5. 1. 1993; SKOČIR ROSANDA, VOLČE 98, 5220 TOLMIN,
vložek: 20.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 20. 7. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-42927
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00732 z dne 14. 5.
2001 pod št. vložka 1/02821/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5709881
Firma: POKLEK Gradbeništvo in storitve
d.o.o. Nova Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Gregorčičeva 15/b, 5000 NOVA
GORICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MUQOLLI RAMIZ, GLOGOVAC, POKLE POKLEK, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 6. 1997.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-42928
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00733 z dne 14. 5.
2001 pod št. vložka 1/02894/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5762936
Firma: A & B - PLESNIČAR & CO. Podjetje
za proizvodnjo, trgovino, storitve in gostinstvo d.n.o. Trnovo pri Gorici

Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Nemci 3, 5252 TRNOVO PRI GORICI
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: PLESNIČAR BORIS, NEMCI
3, 5252 TRNOVO PRI GORICI, vložek:
50.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
10. 2. 1993; PLESNIČAR ANDREJ, NEMCI
3, 5252 TRNOVO PRI GORICI, vložek:
50.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
10. 2. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-42929
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00734 z dne 14. 5.
2001 pod št. vložka 1/02916/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5725119
Firma: NERILE Družba za proizvodnjo,
trgovino in gostinstvo d.o.o. Korita na Krasu
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Korita na Krasu 3, 5296 KOSTANJEVICA NA KRASU
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PAHOR RENALDO, C. NA ČUKLJE 10, VRTOJBA, 5290 ŠEMPETER, vložek: 1.495.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
5. 3. 1993; PAHOR NEVENKA, C. NA ČUKLJE 10, VRTOJBA, 5290 ŠEMPETER, vložek: 5.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 3.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-42930
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00735 z dne 14. 5.
2001 pod št. vložka 1/02935/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5761859
Firma: C.F.C. Proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o. Renče
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Lukežiči 3/a, 5292 RENČE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: FORNASARIG ROBERTO, VIA
BRAZZANO 6/BIS, CORMONS, ITALIA, vložek: 750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 2. 1993; FORNASARIG RAFFAELLA, VIA
BRAZZANO 6 /BIS, CORMONS, ITALIA, vložek: 750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 2. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
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prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-42931
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00736 z dne 14. 5.
2001 pod št. vložka 1/03017/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5761867
Firma: MUZURI Trgovina in storitve d.o.o.
Nova Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Gradnikove brigade 17, 5000
NOVA GORICA
Osnovni kapital: 1.652.945,00 SIT
Ustanovitelji: LIVIO DELL ORCO, CAPRIVA
DEL FRIULI, ITALIA, vložek: 49.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 10. 2. 1993; NOVINEC
RADO, UL. 25. MAJA 47, 5000 NOVA GORICA, vložek: 1.603.945,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 10. 2. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-42935
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00748 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/00279/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: TESKO Splošna zadruga Šempeter p.o.
Pravno org. oblika: zadruga
Sedež: MMP Vrtojba, 5290 ŠEMPETER
Ustanovitelji: BAŠIN IGOR, VOJKOVA 45,
5000 NOVA GORICA, vložek: 50,00 SIT, ostalo, vstop: 15. 4. 1990; ELERŠIČ JOŽE, A.
GABRŠČKA 86, 5290 ŠEMPETER, vložek:
50,00 SIT, ostalo, vstop: 15. 4. 1990; FERJANČIČ VOJKO, TOMINČEVA 6, 5000 NOVA
GORICA, vložek: 50,00 SIT, ostalo, vstop:
15. 4. 1990; GORJAN DAMIJAN, MED OGRADAMI 4, 5000 NOVA GORICA, vložek: 50,00
SIT, ostalo, vstop: 15. 4. 1990; GREGORIČ
SAMUEL, GRADNIKOVE BRIGADE 27, 5000
NOVA GORICA, vložek: 50,00 SIT, ostalo, vstop: 15. 4. 1990; RATEJ ZVONIMIR, DOBRAVLJE 54, 5263 DOBRAVLJE, vložek:
50,00 SIT, ostalo, vstop: 15. 4. 1990; SKOK
ZORISLAV, GRGAR 44B, 5251 GRGAR, vložek: 50,00 SIT, ostalo, vstop: 15. 4. 1990;
UŠAJ VINKO, ČRNIČE 52 A, 5262 ČRNIČE,
vložek: 50,00 SIT, ostalo, vstop: 15. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja go-
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spodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-42936
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00749 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/00314/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: EPI Inženiring, industrija in trgovina d.o.o. Nova Go- rica
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Pot na Pristavo 3, 5000 NOVA
GORICA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: FURLAN MARINO, POT NA
PRISTAVO 3, 5000 NOVA GORICA, vložek:
1.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 10.
1989; MIHELJ DAMIJAN, CANKARJEVA 36,
5000 NOVA GORICA, vložek: 1.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 9. 10. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-42937
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00750 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/00338/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5295157
Firma: COMPACT izvoz-uvoz d.o.o. Šempeter pri Gorici
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: V Mlinu 16, 5290 ŠEMPETER PRI
GORICI
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: TERNOVEC MIRAN, ŠOLSKA
43, 5000 NOVA GORICA, vložek: 751.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 11. 1989; FURLAN ALEŠ, PREKOMORSKIH BRIGAD 106,
5290 ŠEMPETER, vložek: 751.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 3. 11. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-42938
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00751 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/00419/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5304172
Firma: MAG Trgovsko podjetje d.o.o. Nova Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
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Sedež: Cankarjeva 46, 5000 NOVA GORICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: FAJFAR ALOJZ, CANKARJEVA 40, 5000 NOVA GORICA, vložek:
450.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 5.
1994; CENČIČ IGOR, IVANA SULIČA 18 B,
5290 ŠEMPETER PRI GORICI, vložek:
150.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 5.
1994; PERIC GIUSEPPE, SAVOGNA D’ISONSO, GORIZIA, vložek: 450.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 11. 1995; JOVIČIČ ILIJA,
PRILAZ IVANA VISINA 3, ZAGREB, vložek:
450.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 11.
1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-42939
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00752 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/00474/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5306809
Firma: SUID Trgovina na debelo in drobno d.o.o. Gradišče nad Prvačino
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Gradišče nad Prvačino 37, 5292
RENČE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠINKA STEVO, GRADIŠČE
37, 5292 RENČE, vložek: 750.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 26. 12. 1989; ŠINKA
ZDENKA, GRADIŠČE 37, 5292 RENČE, vložek: 750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-42940
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00753 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/00515/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5312701
Firma: SOLEGO Družba za trgovino na
debelo in zastopanje d.o.o Nova Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Gradnikove brigade 6, 5000 NOVA GORICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SKOK JOŽEF, GRADNIKOVE
BRIGADE 4, 5000 NOVA GORICA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 6.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
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št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-42941
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00754 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/00524/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5310369
Firma: P.A.X. Podjetje za trgovino, proizvodnjo, gostinstvo, inženiring, d.o.o. Nova
Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Trg Jožeta Srebrniča 8, 5000
NOVA GORICA
Osnovni kapital: 1.512.140,00 SIT
Ustanovitelji: HVALA STOJAN, TRNOVO
8B, 5252 TRNOVO, vložek: 1.512.140,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 11. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-42942
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00755 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/00538/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5433975
Firma: MEDIN Proizvodnja in predelava
kmetijskih pridelkov ter opravljanje blagovnega prometa Kozana d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kozana 118, 5212 DOBROVO
Osnovni kapital: 1.524.000,00 SIT
Ustanovitelji: JAKIN VANDA, KOZANA 118,
5212 DOBROVO, vložek: 1.524.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 12. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-42943
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00756 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/00581/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5323738
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Firma: FRATNIK Plastičarstvo, gumarstvo
in trgovina d.o.o. Vogrsko 76, Volčja Draga
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vogrsko 76, 5293 VOLČJA DRAGA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: FRATNIK BORUT, VOGRSKO
76, 5293 VOLČJA DRAGA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-42945
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00757 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/00587/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5321816
Firma: PIKO Projektiranje in proizvodnja
d.o.o. Nova Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kidričeva 30 a, 5000 NOVA GORICA
Osnovni kapital: 2.029.000,00 SIT
Ustanovitelji: OBID VLADIMIR, KIDRIČEVA
30 A, 5000 NOVA GORICA, vložek:
2.029.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 1.
1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-42946
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00758 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/00275/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5279682
Firma: GP Proizvodnja in trgovina d.o.o.
Ajdovščina
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Goriška cesta 25/c, 5270 AJDOVŠČINA
Osnovni kapital: 7.439.000,00 SIT
Ustanovitelji: BOLČINA MIROSLAV, LOKAVŠKA C. 3, 5270 AJDOVŠČINA, vložek:
3.719.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 13. 2.
1989; BOLČINA BOŽA, LOKAVŠKA C. 3,
5270 AJDOVŠČINA, vložek: 3.719.500,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 31. 12. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je do-

pustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-42947
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00759 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/00364/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5295670
Firma: RE Trgovina na drobno in debelo
d.o.o. Ajdovščina
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: IV. Prekomorske 61, 5270 AJDOVŠČINA
Osnovni kapital: 2.070.000,00 SIT
Ustanovitelji: GRAHOVEC TOMISLAV, BEVKOVA 13, 5270 AJDOVŠČINA, vložek:
1.035.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 11.
1989; GRAHOVEC RENATA, BEVKOVA 13,
5270 AJDOVŠČINA, vložek: 1.035.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 11. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-42948
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00760 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/00368/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5295564
Firma: TEMARK Podjetje za zastopanje,
trgovino, posredovanje, svetovanje, servisiranje in storitve d.o.o. Ajdovščina
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Župančičeva 1 c, 5270 AJDOVŠČINA
Osnovni kapital: 1.549.000,00 SIT
Ustanovitelji: PELJHAN EGON, KIDRIČEVA
32,
5270
AJDOVŠČINA,
vložek:
1.549.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 11. 1989.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-42949
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00761 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/00603/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5318203

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Firma: SELR Rekreacijski turizem d.o.o.
Vrtovče
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vrtovče 29, 5295 BRANIK
Osnovni kapital: 3.619.783,00 SIT
Ustanovitelji: LOČNIŠKAR STANISLAV, VRTOVČE 29, 5295 BRANIK, vložek:
3.619.783,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 1.
1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-42950
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00762 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/02679/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5684161
Firma: EURO-PROM VELIOSKI & CO. Trgovina in gradbeništvo d.n.o.Solkan
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Trg Lenčiča 7, 5250 SOLKAN
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: VELIOSKI FATMIR, LABUNIŠTA 75, STRUGA, MAKEDONIJA, vložek:
33.333,30 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
25. 8. 1992; VELIOSKI RAVMAN, LABUNIŠTA 75, STRUGA, MAKEDONIJA, vložek:
33.333,30 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
15. 3. 1995; VELIOSKI SAFET, LABUNIŠTA
75,
STRUGA,
MAKEDONIJA,
vložek:
33.333,40 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
15. 3. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-42951
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00763 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/00239/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: POZD RAČUNALNIŠTVO - AVTOMATSKA OBDELAVA PO- DATKOV p.o. Orehovlje, Miren
Pravno org. oblika: POZD
Sedež: Orehovlje 1, 5291 MIREN
Ustanovitelji: LIČEN ZMAGO, C. DIPLOMATSKEGA ODREDA 92, 1000 LJUBLJANA,
ostalo, vstop: 17. 10. 1986; ČERMELJ STANKO, OREHOVLJE, 5291 MIREN, ostalo, vstop: 17. 10. 1986.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: -

Št.

za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-42952
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00764 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/00213/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: LIJAK POSLOVNA SKUPNOST ZA
IZGRADNJO IN vzdrževanje industrijske
kcone o.o. N.Gorica
Pravno org. oblika: posl.sk.
Sedež: Trg E. Kardelja 1, 5000 NOVA
GORICA
Ustanovitelji: PROJEKT NOVA GORICA,
NOVA GORICA, 5000 NOVA GORICA, ostalo,
vstop: 8. 6. 1981.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-42953
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00765 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/02389/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5611229
Firma: TRADE-IMPEX uvoz-izvoz d.o.o.
Nova Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Gregorčičeva 14 a, 5000 NOVA
GORICA
Osnovni kapital: 1.515.000,00 SIT
Ustanovitelji: HORVAT BOJAN, GREGORČIČEVA 14 A, 5000 NOVA GORICA, vložek:
909.100,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 4.
1992; HORVAT SIBILA, GREGORČIČEVA 14
A, 5000 NOVA GORICA, vložek: 605.900,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-42954
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00766 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/02406/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5598915
Firma: ZALAX-ASS Trgovina in gostinstvo
d.o.o. Nova Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vipavska 53, Rožna dolina, 5000
NOVA GORICA
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Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LAZAR ZLATKO, Pod Grčno
17,
5000
NOVA
GORICA,
vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 11. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-42955
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00767 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/02460/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5627818
Firma: VAL Turizem, trgovina, storitve
d.o.o. Nova Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Cankarjeva 82, 5000 NOVA GORICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BATISTIČ VALERIJA, CANKARJEVA 82, 5000 NOVA GORICA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 4.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-42956
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00768 z dne 16. 5.
2001 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: 5625882
Firma: MAJOLKA Gostinstvo in turizem
d.o.o. Preserje
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Preserje 25, 5295 BRANIK
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: VIDMAR BORIS, PRESERJE
48, 5295 BRANIK, vložek: 750.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 18. 5. 1992; ČEBRON
BOJAN, PRESERJE 54/B, 5295 BRANIK, vložek: 750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 10. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
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Sr-42957
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00769 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/02575/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5813395
Firma: ARSA Gradbeništvo in trgovina
d.o.o. Prvačina
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Prvačina 89, 5294 DORNBERK
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ARSLANOSKI SABRIJA, PODGORCI, STRUGA MAKEDONIJA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 10.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-42958
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00770 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/02597/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5667119
Firma: LORA Trgovsko podjetje d.o.o.
Nova Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Šolska ulica 66, 5000 NOVA GORICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ROŽIČ STANISLAVA, ŠOLSKA
66,
5000
NOVA
GORICA,
vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 3.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-42959
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00771 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/02628/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5664420
Firma: AUTOS TRADE export - import
d.o.o. Nova Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vipavska cesta 112, 5000 NOVA GORICA
Osnovni kapital: 1.889.000,00 SIT
Ustanovitelji: GIGANTE VITO, V. SUSANA
23, UDINE, ITALIA, vložek: 1.889.000,00 SIT,
ostalo, vstop: 19. 9. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
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št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-42960
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00772 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/02642/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5675227
Firma: SAGA Računalniški inženiring in
trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ul.IX.korpusa 73, 5250 SOLKAN
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: GAMBIT-TRADE PROIZVODNJA IN TRGOVINA D.O.O., SAVSKA CESTA 3,
1000 LJUBLJANA, vložek: 500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 9. 9. 1992; KOMPARA
ANDREJ, TOMA BREJCA 15, 5000 NOVA GORICA, vložek: 500.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 9. 9. 1992; SAOP RAČUNALNIŠTVO
D.O.O., CANKARJEVA 62, 5000 NOVA GORICA, vložek: 500.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 30. 9. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-42961
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00773 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/02656/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5675723
Firma: VOJKO Mednarodna trgovina
d.o.o. Nova Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kidričeva 28 c, 5000 NOVA GORICA
Osnovni kapital: 1.540.000,00 SIT
Ustanovitelji: VIČIČ VOJKO, KIDRIČEVA 28
C,
5000
NOVA
GORICA,
vložek:
1.540.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 10.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-42962
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00774 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/02673/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5701481
Firma: PIRGUS Proizvodnja in trgovina
d.o.o. Nova Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Gradnikove brigade 17, 5000
NOVA GORICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: FROSS MAURIZIO RICARDO,
26 MADONNA DEL PIANO, VILESSE, ITALIA,
vložek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 5. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-42963
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00775 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/02678/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5679362
Firma: ARBERIA Gradbena dela in trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Grčna 1, 5000 NOVA GORICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: TURKAJ SEFADIN, KIDRIČEVA 4, 5000 NOVA GORICA, vložek:
294.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 4.
1994; UKAJ RAMADAN, DEŽMANOVA ULICA
3, 4248 LESCE, vložek: 1.205.500,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 28. 4. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-42964
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00776 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/02683/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5693853
Firma: OAK Notranja in zunanja trgovina
d.o.o. Nova Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Gradnikove brigade 6, 5000 NOVA GORICA
Osnovni kapital: 1.521.000,00 SIT
Ustanovitelji: HRAST ALEŠ, FOJANA 6,
5212 DOBROVO, vložek: 1.521.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 15. 9. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sod-
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nega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-42965
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00777 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/02853/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5712408
Firma: VEREDA DEVINAR & LOZEJ
Uvoz-izvoz-proizvodnja d.n.o. Nova Gorica
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Tolminskih puntarjev 2a, 5000
NOVA GORICA
Osnovni kapital: 115.000,00 SIT
Ustanovitelji: DEVINAR VERENA, TOLMINSKIH PUNTARJEV 2A, 5000 NOVA GORICA,
vložek: 57.500,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 1. 2. 1993; LOZEJ BORUT, ULICA KLEMENTA JUGA 10, 5250 SOLKAN, vložek:
57.500,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
31. 12. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-42966
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00778 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/02722/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5685265
Firma: TESCO TRADE Trgovina in zastopstva d.o.o. Šempeter
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: MMP VRTOJBA, 5290 ŠEMPETER
Osnovni kapital: 2.426.400,00 SIT
Ustanovitelji: CASUCCIA ALFIERI, CHIOPRIS 106, MEDEUZZA, ITALIA, vložek:
1.213.200,00 SIT, ostalo, vstop: 24. 3. 1994;
CASUCCIA CARLO, CHIOPRIS 106, MEDEUZZA, ITALIA, vložek: 1.213.200,00 SIT, ostalo, vstop: 24. 3. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-42967
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00782 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/03674/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz

Št.

sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 1122118
Firma: MARC-TS Trgovina in storitve
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Goriške fronte 10, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽNIDARČIČ MARKO, PODSABOTIN 24, 5211 KOJSKO, vložek:
300.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 12.
1996; PIŽETA MARKO, BRATOV HVALIČ 10,
KROMBERK, 5000 NOVA GORICA, vložek:
300.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 12.
1996; BALLI ALESSANDRO, MIRTUSZ
32-1141, BUDAPEST, vložek: 300.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1996; CROIN ROBERTO, VIA FIORANO 11, SALERANO
CANAVESE, vložek: 300.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1996; PAONE CRISTIANO, LEOPOLDO RUSPOLI 64, ROMA ROMA, vložek: 300.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 18. 12. 1996.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-42968
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00783 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/03677/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 1122266
Firma: SEKA COMPANY d.o.o. mednarodna trgovina
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vipavska 13, 5000 NOVA GORICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: JOVANOVIĆ GRUJICA, PODBRDO 33a, 5243 PODBRDO, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 1.
1997.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-42969
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00784 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/03692/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 1189425
Firma: KARIMA Trgovina in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Preserje 48, 5295 BRANIK
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
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Ustanovitelji: VIDMAR NEVA, PRESERJE
48, 5295 BRANIK, vložek: 1.500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 17. 3. 1997.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-42970
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00785 z dne 17. 5.
2001 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: 1190547
Firma: SLOLINE Gostinstvo, proizvodnja
in zastopstva d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Industrijska 5, 5000 NOVA GORICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: POLJAK TATJANA, POLJČE
13,
4240
RADOVLJICA,
vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 4.
1997.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-42971
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00786 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/03708/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5935920
Firma: NEČKO Gradbeništvo d.o.o. Šempas
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Šmihelj 46 a, 5261 ŠEMPAS
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZENDELOSKI BUNJAMIN,
MARŠAL TITO 135/4/2, STRUGA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 5.
1997.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-42972
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00787 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/03713/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 1199846
Firma: SELEMARK Trgovina in storitve
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Tolminskih puntarjev 12, 5000
NOVA GORICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MAKAROVIČ IGOR, ŠEMPAS
33, 5261 ŠEMPAS, vložek: 750.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 4. 6. 1997; MAVRIČ CVETAN, MEDANA 31, 5212 DOBROVO, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 6.
1997.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-42973
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00788 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/03759/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 1214365
Firma: GOLDEN FLOWERS Trgovina s
cvetjem, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Tolminskih puntarjev 4, 5000
NOVA GORICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BANDELLI MITJA, Piazza della Vittoria 58, GORIZIA (ITALIJA), vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7.
1997.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-42974
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00789 z dne 17. 5.
2001 pod št. vložka 1/03530/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5901375
Firma: VODNI STOLP Kulturno umetniški zavod
Pravno org. oblika: zavod
Sedež: Trg Edvarda Kardelja 1, 5000
NOVA GORICA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KULTURNO UMETNIŠKO
DRUŠTVO “ KUD “ NOVA GORICA, Borisa Kalina 59, 5000 NOVA GORICA, vložek:
50.000,00 SIT, ostalo, vstop: 24. 5. 1995;
KLUB GORIŠKIH ŠTUDENTOV NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 NOVA GO-
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RICA, vložek: 50.000,00 SIT, ostalo, vstop:
24. 5. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-42975
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00793 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/03810/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 1300253
Firma: UMLAUT Poslovne storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Tolminskih puntarjev 4, 5000
NOVA GORICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: TRENTINI LUCA SANDRO,
VIA GARIBALDI 99 F, BARZANO, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1998; PAZZAGLIA MAURO, VIA A. GREPPI 2
D, BUSSERO, vložek: 750.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 6. 4. 1998.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-42976
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00794 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/03819/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 1306421
Firma: ART KERAMIKA Trgovina na debelo in drobno d.o.o. Nova Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kidričeva 19, 5000 NOVA GORICA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: LUFRANO PASQUALE, VIA
ANCORA 532, SASULO MODENA, ITALIJA,
vložek: 1.680.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 9. 1997; MIKUŽ MARJAN, MALA VAS
14, 5230 BOVEC, vložek: 420.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 7. 5. 1998.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-42977
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00795 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/03784/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 1270451
Firma: PDP Gospodarsko interesno združenje na področju geomatike
Pravno org. oblika: Gospodarsko interesno
združenje
Sedež: Kidričeva 9a, 5000 NOVA GORICA
Ustanovitelji: DIGI DATA Podjetje za raziskovalno dejavnost, izobraževanje storitve in trgovino d.o.o., OPEKARSKA 11, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim premož., vstop: 28. 1.
1998; PARS d.o.o. podjetje za geodezijo in
prostorsko infor- matiko Idrija, MESTNI TRG 2,
5280 IDRIJA, odg.s svojim premož., vstop:
28. 1. 1998; PROJEKT NOVA GORICA Podjetje za inženiring, urbanizem in geodezijo d.d,
KIDRIČEVA 9 A, 5000 NOVA GORICA, odg.s
svojim premož., vstop: 28. 1. 1998.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-42978
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00796 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/03882/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 1365070
Firma: FAQI ZEQIR & BAHTI Gradbene
storitve d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Industrijska 5, Kromberk, 5000
NOVA GORICA
Ustanovitelji: FAQI BAHTI, ŠKARASNIK,
MALIŠEVO, odg.s svojim premož., vstop:
21. 12. 1998; FAQ ZEQIR, SKOROŠNIK, KLINA, odg.s svojim premož., vstop: 21. 12.
1998.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-42979
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00797 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/03890/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 1365380
Firma: SKOPSKA - SINANOVIČ IN RUFATI Gradbeništvo d.n.o. Nova Gorica
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
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Sedež: Pod Grčno 17, 5000 NOVA GORICA
Ustanovitelji: SINANOVIĆ MUSTAFA, ŠEVARLIJE 164, DOBOJ, odg.s svojim premož.,
vstop: 15. 1. 1999; RUFATI FADIL, NIKIŠTANI B.B., KARPOŠ, odg.s svojim premož., vstop: 15. 1. 1999.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-42980
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00798 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/03369/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: AKADEMIJA “ JANEZ EV. KREK “
za politično in drugo izobraževanje Kanal
Pravno org. oblika: zavod
Sedež: Trg svobode 19, 5213 KANAL
Osnovni kapital: 108.000,00 SIT
Ustanovitelji: PETERLE LOJZE, VODOVODNA 3/A, 1000 LJUBLJANA, vložek:
6.000,00 SIT, ostalo, vstop: 5. 3. 1993; INTER-ES D.O.O. KANAL, Trg svobode 19,
5213 KANAL, vložek: 6.000,00 SIT, ostalo,
vstop: 5. 3. 1993; BIZJAK IVAN, ZGORNJA
BELA 42/A, 4205 PREDDVOR, vložek:
6.000,00 SIT, ostalo, vstop: 5. 3. 1993; POLAJNAR NACE, BRATOV UČAKAR 134, 1000
LJUBLJANA, vložek: 6.000,00 SIT, ostalo, vstop: 5. 3. 1993; OMAN IVAN, ŽMINEC 12,
4220 ŠKOFJA LOKA, vložek: 6.000,00 SIT,
ostalo, vstop: 5. 3. 1993; MIKLAVČIČ FRANC,
MARIBORSKA 26, 1000 LJUBLJANA, vložek:
6.000,00 SIT, ostalo, vstop: 5. 3. 1993; PRELESNIK META, KOCLJEVA 5, 1330 KOČEVJE, vložek: 6.000,00 SIT, ostalo, vstop: 5. 3.
1993; REJC IZIDOR, VODOVODNA 3, 1000
LJUBLJANA, vložek: 6.000,00 SIT, ostalo, vstop: 5. 3. 1993; MARC LEON, BEETHOVNOVA 4, 1000 LJUBLJANA, vložek: 6.000,00
SIT, ostalo, vstop: 5. 3. 1993; NOVAK MARJAN, KIDRIČEVA 10, 4271 JESENICE, vložek: 6.000,00 SIT, ostalo, vstop: 5. 3. 1993;
SOMMEREGGER DR. BORUT, ST. PRIMUS
55, ST. KANZIAN, AUSTRIJA, vložek:
6.000,00 SIT, ostalo, vstop: 5. 3. 1993;
SMOLLE KAREL, BISTRICA 130, BISTRICA,
AUSTRIJA, vložek: 6.000,00 SIT, ostalo, vstop: 5. 3. 1993; KRAJNIK DUŠAN, GODEŠIČ
63, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek: 6.000,00
SIT, ostalo, vstop: 5. 3. 1993; DEŽELAK JANKO, TRSTENIŠKA 7, 3270 LAŠKO, vložek:
6.000,00 SIT, ostalo, vstop: 5. 3. 1993; SADOVNIK BERNARD, PODREIN 99, GLOBASNITZ, AVSTRIJA, vložek: 6.000,00 SIT, ostalo, vstop: 5. 3. 1993; PIPP MARJAN, VIKTRINGER RING 26, KLAGENFURT, AVSTRIJA, vložek: 6.000,00 SIT, ostalo, vstop: 5. 3. 1993;
WERNER DR. VARGA, HESSGASSE 1, WIEN,
AVSTRIJA, vložek: 6.000,00 SIT, ostalo, vstop: 5. 3. 1993; JUG ANA, LEDINE 47, 5000
NOVA GORICA, vložek: 6.000,00 SIT, ostalo,
vstop: 5. 3. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja go-
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spodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-42981
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00799 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/03368/01 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Firma: CONSORZIO COOPERATIVE
COSTRUZIONI BOLOGNA Konzorciji gradbenih zadrug iz Bolonije, Italija Podružnica
Nova Gorica
Pravno org. oblika: domača podružnica
Sedež: Erjavčeva 19, 5000 NOVA GORICA
Ustanovitelji: CONSORZIO COOPERATIVE
COSTRUZIONI IZ BOLOGNE, Italia, VIA E.
ZACCONI 14, CAP, ITALIA, vpisan kot ust.podr., vstop: 9. 11. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-42982
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00800 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/03436/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
Matična številka: 5866618
Firma: BALKAN CONSULTING AKTIENGESELCHAFT PREDSTAVNIŠTVO V NOVI
GORICI
Pravno org. oblika: tuja podružnica
Sedež: Vipavska c. 50, 5000 NOVA GORICA
Ustanovitelji: BALKAN CONSULTING AG,
ESCHEN, ESCHEN, ESCHEN, vpisan kot
ust.podr., vstop: 31. 5. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

PTUJ
Sr-42913
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s sklepom Srg št. 2001/00164 z dne 17. 5. 2001
pod št. vložka 1/03505/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5462550
Firma: TOYCHORD zasebno podjetje za
trgovino na veliko in malo, zastopanje ter
zunanjo trgovino d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
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Sedež: Trstenjakova 2, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: HORVAT PREJAC KRISTINA,
Trstenjakova 2, 2250 PTUJ, vložek:
1.502.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44087
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s sklepom Srg št. 2001/00167 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/06563/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5674956
Firma: BIR trgovina, gostinstvo in turizem d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ob jezeru, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 1.689.000,00 SIT
Ustanovitelji: GASPARI PETER, Volkmerjeva cesta 7, 2250 PTUJ, vložek: 1.689.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 4. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44088
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s sklepom Srg št. 2001/00168 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/04509/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5563704
Firma: OST-COMPACT trgovsko, posredniško in storitveno podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Trstenjakova 5, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 1.743.128,00 SIT
Ustanovitelji: DEVIĆ MOMČILO, Finkengasse 11, GRAZ, vložek: 1.743.128,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 13. 2. 1996.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44089
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s sklepom Srg št. 2001/00169 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/09478/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
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Matična številka: 5907411
Firma: KASTELO-ČULINA podjetje za trgovino, turizem in proizvodnjo d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Miklavž pri Ormožu 20 a, 2275
MIKLAVŽ PRI ORMOŽU
Ustanovitelji: ČULINA DANIEL, Skolibrova
8, 2270 ORMOŽ, odg.s svojim premož., vstop: 12. 8. 1995; BARTULICA MARIO, Putaljski put 45, KAŠTEL SUČURAC, odg.s svojim
premož., vstop: 12. 8. 1995; DELIČ STANKO, Doverska 3, SPLIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 12. 8. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44090
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s sklepom Srg št. 2001/00170 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/04992/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5596521
Firma: AA ART A ekonomska propaganda, marketing in proizvodnja d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Zelenikova 1, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: TRSTENJAK SREČKO, Zelenikova 1, 2250 PTUJ, vložek: 1.508.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 12. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44091
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s sklepom Srg št. 2001/00171 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/08392/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5765960
Firma: EL-TRGO trgovina na drobno in
debelo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Šinkova 3, 2277 SREDIŠČE OB
DRAVI
Osnovni kapital: 1.530.000,00 SIT
Ustanovitelji: PETROVIČ NIKOLAJ, Šinkova
3, 2277 SREDIŠČE OB DRAVI, vložek:
1.530.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 6.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske druž-
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be od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44092
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s sklepom Srg št. 2001/00172 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/09456/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5628580
Firma: AKUSTIK podjetje za trgovino in
storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Belski vrh 64, 2283 ZAVRČ
Osnovni kapital: 2.188.450,00 SIT
Ustanovitelji: BORAK FERDINAND, Belski
vrh 64, 2283 ZAVRČ, vložek: 2.188.450,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 6. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44093
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s sklepom Srg št. 2001/00173 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/04114/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5567041
Firma: SOLID splošno podjetje za trgovino in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Mezgovci ob Pesnici 4 b, 2252
DORNAVA
Osnovni kapital: 1.768.000,00 SIT
Ustanovitelji: MATJAŠIČ IVAN, Mezgovci ob
Pesnici 4 b, 2252 DORNAVA, vložek:
1.768.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 11.
1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44094
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s sklepom Srg št. 2001/00174 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/09120/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5846269
Firma: AAV-TEX podjetje za mednarodni
transport d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Hardek 34 b, 2270 ORMOŽ
Osnovni kapital: 1.672.000,00 SIT
Ustanovitelji:
AAV
WERMETUNGS
G.M.B.H., Ungerer strasse 65, 80805 MUNCHEN, AVSTRIJA, vložek: 1.672.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 30. 12. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na

podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44095
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s sklepom Srg št. 2001/00175 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/05820/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5639778
Firma: AUDIOVOX podjetje za proizvodnjo, trženje in inženiring d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kraigherjeva ulica 34, 2250
PTUJ
Osnovni kapital: 2.359.000,00 SIT
Ustanovitelji: SERNC KARINA, Kraigherjeva 34, 2250 PTUJ, vložek: 2.359.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 21. 5. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44096
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s sklepom Srg št. 2001/00176 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/06938/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5681502
Firma: CROFUNGO export-import, trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Trgovišče 8, 2274 VELIKA NEDELJA
Osnovni kapital: 1.501.908,20 SIT
Ustanovitelji: CVETKO DUŠAN, Trgovišče
8, 2274 VELIKA NEDELJA, vložek:
750.954,10 SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 9.
1992; SOK IVANKA, Mihovci 19, 2274 VELIKA NEDELJA, vložek: 750.954,10 SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 9. 1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44097
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s sklepom Srg št. 2001/00177 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/07507/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
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Matična številka: 5709938
Firma: ALIMAL podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kraigherjeva 9, 2325 KIDRIČEVO
Osnovni kapital: 1.918.000,00 SIT
Ustanovitelji: JEVŠOVAR ZVONKO, Kraigherjeva 9, 2325 KIDRIČEVO, vložek:
1.918.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 1.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44098
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s sklepom Srg št. 2001/00178 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/01991/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5362270
Firma: REGULUS trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kicar 48 a, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 1.510.000,00 SIT
Ustanovitelji: TKALČEC MARIJA, Kicar 48
a, 2250 PTUJ, vložek: 1.510.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 12. 4. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44099
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s sklepom Srg št. 2001/00179 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/03356/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5466130
Firma: M.M. STRELEC podjetje za razvoj, proizvodnjo, trgovino, uvoz in izvoz ter
storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ptujska gora 10/a, 2323 PTUJSKA GORA
Osnovni kapital: 1.690.296,00 SIT
Ustanovitelji: STRELEC MILAN, Ptujska gora 10/a, 2323 PTUJSKA GORA, vložek:
1.690.296,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 12. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu

Št.

RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44100
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s sklepom Srg št. 2001/00180 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/06959/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5702402
Firma: DAŠA trgovina, gostinstvo in turizem d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Švajgerjeva ulica 1, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PERNAT ALBIN, Švajgerjeva
ulica 1, 2250 PTUJ, vložek: 750.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 30. 10. 1992; PERNAT
MARTA, Švajgerjeva ulica 1, 2250 PTUJ, vložek: 750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
5. 12. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44101
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s sklepom Srg št. 2001/00181 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/02956/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5426227
Firma: TENIS MANAGEMENT podjetje za
trgovino in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Grajena 66, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 1.515.000,00 SIT
Ustanovitelji: BERANIČ LOVRO, Grajena
66, 2250 PTUJ, vložek: 1.515.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 8. 8. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44102
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s sklepom Srg št. 2001/00182 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/05075/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5584507
Firma: RA-MIX trgovina in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Mala vas 12, 2258 SVETI TOMAŽ PRI ORMOŽU
Osnovni kapital: 1.585.000,00 SIT
Ustanovitelji: RAKUŠA IVAN, Sveti Tomaž
pri Ormožu 35 b, 2258 SVETI TOMAŽ PRI
ORMOŽU, vložek: 792.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 10. 1991; RAKUŠA MARJAN,
Mala vas 12, 2258 SVETI TOMAŽ PRI ORMOŽU, vložek: 792.500,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 19. 10. 1991.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44103
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s sklepom Srg št. 2001/00183 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/07950/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5743281
Firma: ŠEGA-ŠEGA trgovina in transport
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Zagrebška cesta 10, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 67.410.500,00 SIT
Ustanovitelji: ŠEGA zasebno podjetje
d.o.o., Zagrebška cesta 10, 2250 PTUJ, vložek: 8.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 6.
1991; ŠEGA TRANSPORT… G.M.B.H., Klagenfurt, ., vložek: 67.402.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 6. 1991.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44104
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s sklepom Srg št. 2001/00184 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/04625/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5548802
Firma: AVTO CALIBRI-ŠKEC & CO. trgovsko podjetje k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Mariborska 33, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 30.500,00 SIT
Ustanovitelji: ŠKEC ANDRIJA komplementar, Meljan 59, IVANEC, vložek: 15.250,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 26. 12.
1994; ERHATIČ BORUT komanditist, Mariborska 33, 2250 PTUJ, vložek: 15.250,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 26. 12. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44105
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s sklepom Srg št. 2001/00185 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/08849/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
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Matična številka: 5796164
Firma: REPSAN proizvodnja, storitve in
trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dornava 20, 2252 DORNAVA
Osnovni kapital: 2.298.000,00 SIT
Ustanovitelji: POLJANEC DAVORIN, Dornava
20,
2252
DORNAVA,
vložek:
2.298.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 7.
1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44106
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2001/00186 z dne 21. 5.
2001 pod št. vložka 1/08500/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz
sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5785685
Firma: TZP SONČNICA trgovina, zamenjava, proizvodnja d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Moškanjci 90 b, 2272 GORIŠNICA
Osnovni kapital: 1.512.800,00 SIT
Ustanovitelji: VESELIČ JANEZ, Moškanjci
90 b, 2272 GORIŠNICA, vložek: 907.800,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 4. 1993; VESELIČ ŠTEFKA, Moškanjci 90 b, 2272 GORIŠNICA, vložek: 605.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 1. 4. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44107
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s sklepom Srg št. 2001/00187 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/01858/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5362709
Firma: HYDRAULIKA proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Bukovci 105 b, 2281 MARKOVCI
Osnovni kapital: 1.588.000,00 SIT
Ustanovitelji: MEZNARIČ FRANC, Bukovci
105 b, 2281 MARKOVCI, vložek: 794.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 1. 1990; MEZNARIČ MARTINA, Bukovci 5 b, 2281 MARKOVCI, vložek: 794.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 1. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je do-
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pustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44108
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s sklepom Srg št. 2001/00188 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/09533/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5956927
Firma: LEON - MERC & CO., proizvodno,
trgovsko in storitveno podjetje d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Dravska ulica 7, 2250 PTUJ
Ustanovitelji: FRLJUŽEC GORDANA, Dravska ulica 7, 2250 PTUJ, odg.s svojim premož., vstop: 19. 7. 1996; MERC JANEZ, Dravska ulica 7, 2250 PTUJ, odg.s svojim premož., vstop: 19. 7. 1996.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44109
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s sklepom Srg št. 2001/00189 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/09628/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1404130
Firma: 3 MONTES podjetje za montažo
in instalacije d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kraigherjeva 28, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: VUK MIRAN, Hrastovec 130,
2283 ZAVRČ, vložek: 1.071.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 22. 1. 1999; VAUPOTIČ
IVAN, Kraigherjeva 28, 2250 PTUJ, vložek:
514.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 1.
1999; STRELEC JANKO, Stojnci 11 a, 2281
MARKOVCI, vložek: 514.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 1. 1999.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44110
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s sklepom Srg št. 2001/00190 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/08126/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5773326
Firma: GRIČ trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo

Sedež: Cirkulane 11 a, 2282 CIRKULANE
Osnovni kapital: 2.545.136,00 SIT
Ustanovitelji: ARBEITER MILAN, Cirkulane
11
a,
2282
CIRKULANE,
vložek:
1.272.568,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 3.
1993; ARBEITER MARJANA, Cirkulane 11 a,
2282 CIRKULANE, vložek: 1.272.568,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 18. 3. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44111
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s sklepom Srg št. 2001/00191 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/08278/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5774667
Firma: STG RATING proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vitomarci 9, 2255 VITOMARCI
Osnovni kapital: 1.565.436,00 SIT
Ustanovitelji: GAŠPAR STANISLAV, Vitomarci 9, 2255 VITOMARCI, vložek: 1.565.436,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 4. 1993.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44112
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s sklepom Srg št. 2001/00192 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/05272/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5609143
Firma: TROP & SIN podjetje za trgovino,
uvoz, izvoz, servisne, storitvene ter gostinske dejavnosti d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Orešje 128, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: TROP MILAN, Orešje 128,
2250 PTUJ, vložek: 4.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop: 12. 3. 1992; TROP GREGOR, Orešje 128, 2250 PTUJ, vložek:
4.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop:
28. 12. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
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RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44113
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s sklepom Srg št. 2001/00193 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/09610/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1357611
Firma: EMERŠIČ podjetje za trženje in
storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Formin 15 a, 2272 GORIŠNICA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: EMERŠIČ DUŠAN, Formin 15
a, 2272 GORIŠNICA, vložek: 2.100.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 11. 1998.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44114
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s sklepom Srg št. 2001/00194 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/05986/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5629926
Firma: O.R.M. INTERNATIONAL podjetje
za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Orešje 174, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 1.511.200,00 SIT
Ustanovitelji: OJSTERŠEK BOGOMIR, Orešje 174, 2250 PTUJ, vložek: 755.600,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 6. 4. 1992; OJSTERŠEK
ROZALIJA, Orešje 174, 2250 PTUJ, vložek:
755.600,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 4.
1992.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44115
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s sklepom Srg št. 2001/00195 z dne 22. 5. 2001
pod št. vložka 1/09065/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5828899
Firma: TSP - VERLAK IN DRUGI trgovsko,
storitveno podjetje d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Ul. 5 prekomorske 9, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: VERLAK MAJDA, Ul. 5. Prekomorske 9, 2250 PTUJ, vložek: 1.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 17. 1. 1994;
VERLAK BOJAN, Ul. 5. Prekomorske 9, 2250
PTUJ, vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim premož., vstop: 17. 1. 1994.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44116
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s sklepom Srg št. 2001/00196 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/04099/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5531861
Firma: MIKRON podjetje za marketing,
inženiring in proizvodnjo d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ulica Jožefe Lackove 33, 2250
PTUJ
Osnovni kapital: 9.611.400,00 SIT
Ustanovitelji: SLAMERŠEK JANKO, Zgornja Hajdina 102 a, 2250 PTUJ, vložek:
10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 2.
1991; KRAJNC DARKO, Ulica Jožefe Lackove
33, 2250 PTUJ, vložek: 2.880.700,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 27. 2. 1991; KRAJNC
DANICA, Ob Studenčnici 8, 2250 PTUJ, vložek: 6.720.700,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
29. 9. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44117
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s sklepom Srg št. 2001/00197 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/03206/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5478936
Firma: OPRENOTEHNA proizvodnja birotehnične in grafične opreme d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Spuhlja 130, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 1.597.700,00 SIT
Ustanovitelji: FORŠTNARIČ KONRAD,
Spuhlja
130,
2250
PTUJ,
vložek:
1.597.700,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 11. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44118
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s sklepom Srg št. 2001/00198 z dne 21. 5. 2001
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pod št. vložka 1/07438/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5704405
Firma: ZASTOR zastopništvo in trgovina
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ulica Avgusta Hlupiča 5, 2250
PTUJ
Osnovni kapital: 1.639.000,00 SIT
Ustanovitelji: KORPAR PETER, Ulica Avgusta Hlupiča 5, 2250 PTUJ, vložek:
1.289.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 1.
1993; KORPAR ALENKA, Ulica Avgusta Hlupiča 5, 2250 PTUJ, vložek: 350.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 25. 5. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44119
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s sklepom Srg št. 2001/00199 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/09541/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5986460
Firma: NOVOŠPED INTERNACIONAL
podjetje za špedicijo, prevozništvo in trgovino d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Rogozniška cesta 32, 2250
PTUJ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji:
NOVOŠPED
TRADING
D.O.O., Tržaška cesta 53, 2000 MARIBOR,
vložek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 9. 1996.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44120
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s sklepom Srg št. 2001/00200 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/03073/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5425000
Firma: KM kmetijska in gradbena mehanizacija d.d.
Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Dobrina 14, 2287 ŽETALE
Osnovni kapital: 20.500,00 SIT
Ustanovitelji: KS ŽETALE, Žetale, 2287 ŽETALE, vložek: 10.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 18. 10. 1990; GRABROVEC ALOJZ,
Podlehnik 3 e, 2286 PODLEHNIK, vložek:
500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 10.
1990; KOREZ ANICA, Dobrina 7, 2287 ŽETALE, vložek: 500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 10. 1990; BELE MIHA, Dobrina 4, 2287
ŽETALE, vložek: 500,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 18. 10. 1990; BELE JOŽE, Dobrina 16
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a, 2287 ŽETALE, vložek: 500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 10. 1990; BEDENIK IVAN,
Žetale 56, 2287 ŽETALE, vložek: 500,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 18. 10. 1990; PLAJNŠEK
STANKO, Kočice 7, 2287 ŽETALE, vložek:
500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 10.
1990; PODGORŠEK ZLATKO, Žetale 96,
2287 ŽETALE, vložek: 500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 10. 1990; MLAKAR STANKO, Žetale 25, 2287 ŽETALE, vložek: 500,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 10. 1990; BUKŠEK IVAN, Žetale 51, 2287 ŽETALE, vložek:
500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 10.
1990; PEKLIČ JANEZ, Dobrina 18, 2287 ŽETALE, vložek: 500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 10. 1990; COLNARIČ JOŽE, Dobrina
14 a, 2287 ŽETALE, vložek: 500,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 18. 10. 1990; MIKOLIČ MILAN, Čermožiše 63, 2287 ŽETALE, vložek:
500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 10.
1990; SKLEDAR JANKO, Kočice 69 a, 2287
ŽETALE, vložek: 500,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 18. 10. 1990; HADOLIN BORIS, Dobrina 45 a, 2287 ŽETALE, vložek: 500,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 18. 10. 1990; BELE
FRANC, Dobrina 20, 2287 ŽETALE, vložek:
500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 10.
1990; JUS KRISTINA, Dobrina 25, 2287 ŽETALE, vložek: 500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 10. 1990; PEKLIČ JOŽEFA, Dobrina
18, 2287 ŽETALE, vložek: 500,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 18. 10. 1990; ŠIREC MILICA, Kočice 70, 2287 ŽETALE, vložek: 500,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 10. 1990; MLAKAR BRANKO, Zakl 4 a, 2286 PODLEHNIK,
vložek: 500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 10. 1990; VTIČ DARKO, Lazarjeva 5,
2250 PTUJ, vložek: 500,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 10. 1990; HORVAT MARIJA,
Kočice 47, 2287 ŽETALE, vložek: 500,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 18. 10. 1990.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44121
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s sklepom Srg št. 2001/00201 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/06055/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5647509
Firma: INTERAGRA storitve, trgovina
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Prešernova ulica 17, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 1.785.715,00 SIT
Ustanovitelji: ŠARA ALEKSANDER, Mariborska 29, 2250 PTUJ, vložek: 10.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 17. 2. 1992; FERK
MAKS, Mariborska 46, 2250 PTUJ, vložek:
10.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 2.
1992; ŠARA ERIH, Mariborska 29, 2250
PTUJ, vložek: 1.765.715,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 12. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika ozi-
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roma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44122
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s sklepom Srg št. 2001/00202 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/06116/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5643236
Firma: PEROPS proizvodnja in storitve
d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Štrafelova ulica 12, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 1.655.360,00 SIT
Ustanovitelji: PERNAT STANISLAV, Štrafelova ulica 12, 2250 PTUJ, vložek:
1.655.360,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 8.
1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44123
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s sklepom Srg št. 2001/00203 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/09428/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5866758
Firma: SREGRAD gradbeno industrijsko
podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vrazova ulica 5, 2270 ORMOŽ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠKORJANEC FRANC, Šalovci 49, 2277 SREDIŠČE OB DRAVI, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 1.
1995; VUK KRISTINA, Cvetkovci 18, 2273
PODGORCI, vložek: 750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 1. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi
prvega odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku
navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o
izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.
Sr-44124
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s sklepom Srg št. 2001/00204 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/06691/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5681308
Firma: SERIEL podjetje za trgovino in
storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Novi trg 1, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 1.712.520,00 SIT
Ustanovitelji: KRAJNC IVAN, Nova vas 45,
2250 PTUJ, vložek: 1.712.520,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 6. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44125
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s sklepom Srg št. 2001/00205 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/09214/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5845262
Firma: KRALJ MATJAŽ zadruga za trgovino in storitve z.b.o.
Pravno org. oblika: b.o.
Sedež: Sagadinova ul. 1, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 1.200,00 SIT
Ustanovitelji: ŠKERGET JOŽEF, Sagadinova 1, 2250 PTUJ, vložek: 1.000,00 SIT, ostalo, vstop: 18. 4. 1994; ŠKERGET ZDENKA,
Sagadinova 1, 2250 PTUJ, vložek: 150,00
SIT, ostalo, vstop: 18. 4. 1994; ŠKERGET ANGELA, Sagadinova 1, 2250 PTUJ, vložek:
50,00 SIT, ostalo, vstop: 18. 4. 1994.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44126
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s sklepom Srg št. 2001/00206 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/09575/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5654408
Firma: KNOWLEDGE trgovina, izvoz,
uvoz d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Rogozniška cesta 33, 2250
PTUJ
Osnovni kapital: 1.608.000,00 SIT
Ustanovitelji: PIRŠ JONATA, Ulica Marjana
Nemca 11, 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM
POLJU, vložek: 1.608.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 2. 1997.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.
Sr-44127
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s sklepom Srg št. 2001/00207 z dne 21. 5. 2001
pod št. vložka 1/02214/00 vpisalo v sodni
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register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5379822
Firma: ABAKUS - BRAČIČ & CO., razvoj in
proizvodnja elektronike, trgovina d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Bevkova 1, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: BRAČIČ MAKSIMILJAN, Bevkova 1, 2250 PTUJ, vložek: 1.000,00 SIT,
odg.s svojim premož., vstop: 31. 3. 1995;
BRAČIČ KSENIJA, Bevkova 1, 2250 PTUJ,
vložek: 1.000,00 SIT, odg.s svojim premož.,
vstop: 31. 3. 1995.
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod
(Ur. l. RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni,
ki začne teči: - za gospodarsko družbo od
vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnikagospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sklepi o izbrisu po
35. členu ZFPPod
CELJE
Sr-43038
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2001/01043 z dne 14. 5. 2001
pod št. vložka 1/06086/00 na podlagi prvega odstavka 35. člena ZFPPod (Ur. l. RS št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: RUTINA d.o.o., trgovina, storitve,
Slovenske Konjice
Skrajšana firma: RUTINA d.o.o., Slovenske Konjice
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kajuhova 2, 3210 SLOVENSKE
KONJICE
Osnovni kapital: 175.000,00 SIT
Ustanovitelji: POLEGEK JOŽE, Kajuhova 2,
3210 SLOVENSKE KONJICE, vložek:
175.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.
Osebe pooblaščene za zastopanje: direktor POLEGEK JOŽE, Kajuhova 2, 3210 SLOVENSKE KONJICE, razrešitev: 0. 0. 0, Zastopa brez omejitev.

LJUBLJANA
Sr-43501
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/06364 z dne 11. 5.
2001 pod št. vložka 1/04929/00 na podlagi
prvega odstavka 35. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5335787
Firma: MY WAY družba za organiziranje
trgovinske dejavnosti na debelo in drobno
ter ostale poslovne storitve, d.o.o. Ljubljana, Tesovnikova 44
Skrajšana firma: MY WAY d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Tesovnikova 44, 1000 LJUBLJANA

Št.

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽALEC ANDREJ, Tesovnikova 44, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
SIT, ne odgovarja, izstop: 27. 2. 2001.
Osebe pooblaščene za zastopanje: direktor ŽALEC ANDREJ, Tesovnikova 44, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 27. 2. 2001; zastopnik ŽALEC ŠPELA, Tesovnikova 44, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 27. 2. 2001.
Sr-43956
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07307 z dne 14. 5.
2001 pod št. vložka 1/18297/00 na podlagi
prvega odstavka 35. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: FIPROM Finančni consulting d.d.
Ljubljana
Skrajšana firma: FIPROM d.d. Ljubljana
Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Parmova 41, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 60.000,00 SIT
Ustanovitelji: ALKHATIB SAID-ALJOŠA, Ob
Sotočju 16, 1000 LJUBLJANA, vložek:
15.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 19. 3.
2001; HOSTA DAMJAN, Hrib 26, 1291 ŠKOFLJICA, vložek: 15.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 19. 3. 2001; SEČNIK JOŽE, Privoz 11/c, 1000 LJUBLJANA, vložek:
15.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 19. 3.
2001; ŠKERLJ PETER, Prijateljeva 9, 1000
LJUBLJANA, vložek: 15.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 19. 3. 2001.
Osebe pooblaščene za zastopanje: direktor ALKHATIB SAID-ALJOŠA, Ob Sotočju 16,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 19. 3. 2001;
zastopnik HOSTA DAMJAN, Hrib 26, 1291
ŠKOFLJICA, razrešitev: 19. 3. 2001.
Sr-44017
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07629 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/04362/00 na podlagi
prvega odstavka 35. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5335680
Firma: BPS JUNGER d.o.o., Podjetje za
prodajo računalniške in programske opreme, svetovanje, uvoz - izvoz, Ljubljana
Skrajšana firma: BPS JUNGER, d.o.o.,
Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Uraničeva 12, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: JUNGER IVANKA, Absenreuterweg 15, RAVENSBURG, NEMČIJA, vložek:
2.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 8. 12.
2000.
Osebe pooblaščene za zastopanje: direktor JUNGER IVANKA, Absenreuterweg 15,
RAVENSBURG, NEMČIJA, razrešitev: 8. 12.
2000.
Sr-44018
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07630 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/21801/00 na podlagi
prvega odstavka 35. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: ENERGO-INFO SISTEMI, projektiranje, meritve in vzdrževanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ENERGO-INFO SISTEMI, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Linhartova 36, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ALATIČ TOMAŽ, Čepovanska
3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 12.500,00 SIT,
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ne odgovarja, izstop: 8. 12. 2000; ČUHALEV
IGOR, Šarhova 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
25.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 8. 12.
2000; RAJH-ALATIČ ROZALIJA, Čepovanska
3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 12.500,00 SIT,
ne odgovarja, izstop: 8. 12. 2000; KOKALJ
DANIJEL, Topniška 70, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 25.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
8. 12. 2000; ŠUŠTERŠIČ ANDREJ, Vodnikova 6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 25.000,00
SIT, ne odgovarja, izstop: 8. 12. 2000.
Osebe pooblaščene za zastopanje: zastopnik ALATIČ TOMAŽ, Čepovanska 3, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 8. 12. 2000; zastopnik RAJH-ALATIČ ROZALIJA, Čepovanska 3,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 8. 12. 2000;
zastopnik ČUHALEV IGOR, Šarhova 4, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 8. 12. 2000; zastopnik KOKALJ DANIJEL, Topniška 70, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 8. 12. 2000; zastopnik ŠUŠTERŠIČ ANDREJ, Vodnikova 6,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 8. 12. 2000.
Sr-44019
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/07631 z dne 18. 5.
2001 pod št. vložka 1/19386/00 na podlagi
prvega odstavka 35. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: TONI, podjetje za trgovino in svetovanje, d.o.o., Log pri Brezovici
Skrajšana firma: TONI, d.o.o., Log pri
Brezovici
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Cesta v Hrastje 7, 1351 LOG
PRI BREZOVICI
Osnovni kapital: 100.554,30 SIT
Ustanovitelji: VICOZI NEVENKA, Cesta v
Hrastje 7, 1351 LOG PRI BREZOVICI, vložek: 100.554,30 SIT, ne odgovarja, izstop:
8. 12. 2000.
Osebe pooblaščene za zastopanje: direktor VICOZI NEVENKA, Cesta v Hrastje 7,
1351 LOG PRI BREZOVICI, razrešitev: 8. 12.
2000.
Sr-44085
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/05968 z dne 22. 5.
2001 pod št. vložka 1/20648/00 na podlagi
prvega odstavka 35. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: JEKLOTEHNA - SPOCK Trgovsko
podjetje d.o.o. Ljubljana, Šmartinska 152
Skrajšana firma: JEKLOTEHNA - SPOCK
d. o. o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Šmartinska 152, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 16.877.700,00 SIT
Ustanovitelji: JEKLOTEHNA MARIBOR D.
D., Partizanska 34, 2109 MARIBOR, vložek:
5.569.641,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 7. 2.
2001; LESAL D. O. O., Osterčeva 3, 1000
LJUBLJANA, vložek: 5.569.641,00 SIT, ne
odgovarja, izstop: 7. 2. 2001; SPOCK GERHARD, Hauptplatz 13, BOROVLJE, AVSTRIJA, vložek: 5.738.418,00 SIT, ne odgovarja,
izstop: 7. 2. 2001.
Osebe pooblaščene za zastopanje: direktor DOMA LUDVIK, Molniške čete 11, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 7. 2. 2001, zastopa
družbo neomejeno.
Sr-44086
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/14835 z dne 22. 5.
2001 pod št. vložka 1/04876/00 na podlagi prvega odstavka 35. člena ZFPPod (Ur.
l. RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:
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Firma: AKUMULATOR-PRIMAKTT d.o.o.,
podjetje za proizvodnjo in marketing, kemično tehnična trgovina na veliko in malo
Ljubljana, Celovška 134 a
Skrajšana firma: AKUMULATOR-PRIMAKTT d.o.o. Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Celovška 134 a, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 4.000,00 SIT
Ustanovitelji: KAURIN PERO, Ul. bratov
Učakar 46, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 19. 4.
2001; ŠRAM MILKA, Tovarniška 12b, 1370
LOGATEC, vložek: 2.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 19. 4. 2001.
Osebe pooblaščene za zastopanje: direktor ŠRAM MILKA, Tovarniška 12b, 1370 LOGATEC, razrešitev: 19. 4. 2001; družbenik
KAURIN PERO, Ul. bratov Učakar 46, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 19. 4. 2001.
Sr-44128
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/00813 z dne 22. 5.
2001 pod št. vložka 1/19576/00 na podlagi prvega odstavka 35. člena ZFPPod (Ur. l.
RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: LESNINA LGM Prodajni center
Ljubljana d.o.o. Ljubljana, Vilharjeva 25 a
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
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Sedež: Vilharjeva 25 a, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: LESNINA LGM, TRGOVSKO
PODJETJE ZA LES IN GRADBENI material
p.o. Ljubljana, Titova 36, Titova 36, 1000
LJUBLJANA, vložek: 100.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 19. 4. 2001.
Osebe pooblaščene za zastopanje: zastopnik GALE BORUT, Koroška ulica 24, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 19. 4. 2001, Zastopa kot v.d. direktorja.

NOVA GORICA
Sr-42933
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s
sklepom Srg št. 2001/00743 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/00283/00 na podlagi
prvega odstavka 35. člena ZFPPod (Ur. l. RS
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: STUDIO VITIS Kozmetičarstvo,
storitve za psihično in fizično sp rostitev in
agencijske storitve s področja turizma
d.o.o. Nova Gorica
Skrajšana firma: STUDIO VITIS d.o.o. Nova Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kostanjeviška 18, 5000 NOVA
GORICA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT

Vsebina
Sodni register
Sklepi o izbrisu po 33. členu ZFPPod
CELJE
KOPER
KRANJ
LJUBLJANA
NOVA GORICA
PTUJ

2625
2625
2625
2625
2646
2692
2787
2795

Sklepi o izbrisu po 35. členu ZFPPod
CELJE
LJUBLJANA
NOVA GORICA

2801
2801
2801
2802

Ustanovitelji: MERVIČ VIDA, ŠEMPAS
127, 5261 ŠEMPAS, vložek: 1.020,00 SIT,
ostalo, izstop: 16. 5. 2001; BREZIGAR DAVID, NABREŽINA 124, ITALIA, vložek: 980,00
SIT, ostalo, izstop: 16. 5. 2001.
Osebe pooblaščene za zastopanje: direktor MERVIČ VIDA, ŠEMPAS 127, 5261 ŠEMPAS, razrešitev: 16. 5. 2001, Direktor zastopa družbo brez omejitev.
Sr-42934
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je
s sklepom Srg št. 2001/00744 z dne 16. 5.
2001 pod št. vložka 1/00287/00 na podlagi prvega odstavka 35. člena ZFPPod (Ur. l.
RS št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Firma: KORADIN Lesno podjetje d.o.o.
Miren
Skrajšana firma: KORADIN d.o.o. Miren
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Orehovlje 2 a, 5291 MIREN
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KORADIN VALTER, MILOŠEVA 10, 5000 NOVA GORICA, vložek:
1.000,00 SIT, ostalo, izstop: 16. 5. 2001;
KORADIN BRANKO, MILOŠEVA 10, 5000
NOVA GORICA, vložek: 1.000,00 SIT, ostalo, izstop: 16. 5. 2001.
Osebe pooblaščene za zastopanje: direktor KORADIN VALTER, MILOŠEVA 10,
5000 NOVA GORICA, razrešitev: 16. 5. 2001,
Direkotr, zastopa družbo brez omejitev.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

42 / 30. 5. 2001 / Stran 2803

Pr
ed izidom
Pred

POMORSKI ZAKONIK
z uvodnimi pojasnili dr. Marka Ilešiča in dr. Marka Pavlihe
Slovenija z manj kot petdesetimi kilometri morske obale je po dolgih letih priprav dobila prvi
pomorski zakonik, ki v 999 členih določa vsa pravila ravnanja na morju, na njegovih plovnih poteh,
na ladji, v čolnu, v ladjedelnici, pri sklepanju plovbnih poslov, v pomorskem zavarovanju, pri
reševanju na morju in o prekrških.
Uvodna pojasnila k pomorskemu zakoniku, sta pripravila vodilna slovenska strokovnjaka na tem
področju, in sicer profesor civilnega prava na ljubljanski pravni fakulteti dr. Marko Ilešič in
predstojnik katedre za pomorsko in prometno pravo na Fakulteti za pomorstvo in promet profesor
dr. Marko Pavliha.
Na koncu knjige je podrobno stvarno kazalo, ki bo olajšalo iskanje po doslej najobsežnejšem
slovenskem zakonu. Pripravila sta ga mag. Alenka Andrijašič in Tomaž Ilešič.
Cena 8640 SIT z DDV
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PREDN A R O Č I L O
Naročite po faksu: 01/425 14 18
S tem nepreklicno naročam

POMORSKI ZAK
ONIK
ZAKONIK

Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov

Davčna številka naročnika
Davčni zavezanec

Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis pooblaščene osebe

Žig

¨ DA

¨ NE
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a vk
ar izšlo
Pra
vkar

PREDPISI O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU
z uvodnimi pojasnili Dide Volk
Novo izdajo Predpisov o izvršbi in zavarovanju je založba Uradni list pripravila z namenom, da bi
bralcem olajšala dostop do vseh predpisov na tem področju. V uvodnih pojasnilih sodnica
ljubljanskega okrožnega sodišča Dida Volk poljubno razlaga zakonske določbe, ki so, kakor
ugotavlja, nastajale stihijsko. Morda je tudi to razlog, da je ustavno sodišče z odločbo že ugotovilo,
da ni mogoče zarubiti dveh tretjin plače ali pokojnine, če dolžnik preživlja otroke ali druge osebe.
V knjigi so torej zbrani vsi predpisi o izvršbi. Poleg zakonskih določb so objavljeni tudi pravilniki o
opravljanju službe izvršitelja, o izpitih za to delo, o prostorih in opremi izvršiteljskih pisarn in o tarifi
za njihovo delo, kakor tudi dve odredbi ministra, ki govorita o izvršiteljih.
Cena: 4320 SIT

10552
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NAROČILNICA
Naročite po faksu: 01/425 14 18
S tem nepreklicno naročam

PREDPISI O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU

Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov

Davčna številka naročnika
Davčni zavezanec

Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

¨ DA

¨ NE

Podpis pooblaščene osebe

Žig

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni
list RS, d.o.o. – Direktor Marko Polutnik – Priprava Uradni list RS, d.o.o., Tisk Tiskarna
SET, d.d., Vevče – Internet http://www.uradni-list.si – e-pošta: info@uradni-list.si

